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ΤΗΕ, ἙωΙΕΕ ΤΗ ΘΕΝΕΝΤΙΗ: οἱ: 
ο ο ΤΙ Ομ ΝνΙΠΙΝ 
ΟΚΑΤΙΟΝ 

Τμι8 Πϊδοοιτςε ἶς Ρ]αϊπ]γ ποῖ ἴ]λε ννοτ]κ οἱ Πίο. ΙΤ 15 Ιπ[ετίοτ 
Ίπ 5ἴγ]ε, τερ]είο νηῖᾗ α]αδίοης. απἆ οΕἴίεπ οιῖ οἱ ΠαγπιοΠγ 
ΜΓΠ αοσερίε ἱταάΙβοῃ ας ἴο ππαϊζετς οΕ ΠΙΦίΟΥΥ. ἈΊοτεονετ., 
Ώπο δρεαΚκεν σα]]ς ΠΙΠπΙςεΙ α Ποπιαῃ (58 9ὔ απᾶ 26). Επιρεγίις 
Ίοής α5ο παπιεᾷ Εανοτίπιι5 ας ἴπε απἴΠοΥ, απᾶ λα 4 επίβοα- 
Ποπ ας πεί γη ϱεπετα] αρρτονα]. 

Ἔπε πιοδὶ ἀείαϊιεὰ Ἰπεογπιαϊίοιπ τεραγαΙπρ Εανοτίπιις 15 
Ῥτον]άεὰ Ὦν ΡΠοδίταϊας, Πίαε δορλδίαγιώπ «1. Ἑ. ἴποιβ] 
Ας (αε]]ας, πο Παὰ δἰιαϊιεά απᾶετ Ἠανοτίπας, οξίεῃ 
Ργαῖδος Πῖς Ἰεαγηῖης. ΠΒανοτίπας να α παϊῖνε οϐ Ατε]αϊὸ 
(Ατ]εβ). Ἠοε πιαγ Ἰανε οῬρίαϊπεὰ Πῖς εαξΙγ εἀισαίίοιπ αἲ 
Ματρεί]]ε», νπετο πε οοι]ά Ἠανε ασφαῖτεα ἴλπαῖ [πο γ να 
ἴπε (τεε]ς Ἱαπριαρςε ΟΕ ν’ΠΙοἩ Ίο νγας 5ο Ῥτοιια (85 95. 96, 99). 
Αοσοτάῖπςσ ἴο ΡΠΙοβίταϊιις, Ώε Ὕγαςδ δαῖᾷ ἴο Ἠανε Ιδίεπεὰ ἴο 
ιο, Ῥιαΐῖ ἴο Πανο Ῥεεῃ '' 5 ἔαν τοπιονεᾷ ἔοπι Ἠίπι αξ ἴποςα 
νο Παπ. Πε οτεαῖεᾷ α στεαῖ 5Η1γ 1ῃΠ Ἠοππε, ΕνεΠ αΠΙΟΠΡ 
Ώποδε Υπο Ίκπεν/ πο (ατοε]ς Ραἱ ννετε '' οπανπιεᾷ Ὦ} ἴπε 5οιπὰ 
οἱ Πῖς νοῖσοε, ἴπε οἱσπίβοαπος οϐ Πὶ5 ρ]αησε, απά ἴπε τΗγἴ]πι 
ο Πῖς ἴοηςιςο. 

Ῥανοτῖπις αἱ Πτδί επ]ογεᾶ ἴμε {ανοιχ οϐ Παἀτίαῃ, αἱ Πε 
]οδἳ 1, αἲ ]εαςί {οΥ α ἴἶπιε, πΠεη ασσιιςδοᾷ οἳ αἀ πε να Τῃε 
ψΊζε ο α ϱοηδΗ].. ΤΠ 6ΟΠδε(πεποε, ἴπε Αἰλοπίαης ἴπτονν ἀον/π 
ἴπε Ῥτοπ7ε δίαΐιε νηἩ ννΠΙο ἴπεγ αὰ Ποποιτεά Ἠἶπα. ΤΠ 15 
Ῥετμαρς ἴλιαί Ιποίάεπῖ Το νΠίσ Ἐε πιακες νοῖ]εὰ αἰλαδίοι ἵπ 
ξ9δ6. Όπε Ἱηίους Εγοπῃ δὲ 99-96 ἰμαί ( οτἴπίμ παά ἴα]κεῃ οΙπιΙ]ατ 

ΥΟΙ,. 1ν Β 1 
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αοΏοῃ {ΟΥ ἴπε δαΠΠε ΥΕαΣΟΠ., αἱ ἴμε ρετοταίοῃ, ἵῃπ υυπῖο ἴπε 
«Ῥοακετ 5εεπῃς ἴο Ῥε αροβίτορΠμΙᾳῖπρ ἴπε πιὶδδῖηπρ εἴαίπε, ἶ5 

ΞΝΕΙΥ πιγςΗέγίης. Α Πτεταὶ τοπάἵπρ οἱ ἴπε ραδδαρε νγοι]ὰ 
]εαὰ ἴο ἴπε 5αρροδΙΠοπ ἴλμαί ἴπεγε ἶ5 6οπιο Ἠοσμς5 Ῥουις ὮΥ 
ΏηΕαΠ5 ΟΕ νυΠῖοἩ ἴπο οίαῖπε 15 5πάάεπ]Ιγ Ρ]ασεᾷ οἩ ν]εν’, α 
Ῥτοεατταηςσες πηνεί]]ηρ, ας 1ἱ νγεγε. Ἠονγενετ, Εάπιοπᾶς πιαγ 
Ρε τὶφηί (1/γα ἄταεσα, Ι Ρ. 291. ΤΟ...) ἵπ Ιάεπιγίηρ ἴ]ε 
σιγηλὸν εἴδωλον ος δ 46 νῖῃ ἴλε ογαίοη ἴπεπ Ρεῖπσ ἀε]ινεγεᾶ 
ταῖΠοετ ἴπαῃ υγ αΏΥ δἴαΐμε, τεα] οὗ Ἱπιαρίπατγ. Τη ἴΠαῖ οαδο 
Ῥανοτῖπις παρῃΏῖ Ῥε τερατάεά ας ἀεάϊοαΠπρ Πῖς αἀάτεςς ἴο 
ῬορίοτΙϊιγ. ΤΠμαϊ Ἰε Παὰά εδοαρεὰ Ῥιπϊδηπιεπί αἲ ἴπο Παπᾶς 
οἱ ΗαατίαἨῃ παρΠῖ Ῥε Ἱπεγτεά ἔτοπι ἴπε οοπβάεπί ἴοπε ος 
ξξ ὦ4. απἀ ὦδ, ενεη ἵβ νο Ιαοκεᾷ ἴπε εχρτεςς Γεςίπιοπγ οϐ 
Ῥμιοδίταίας. ἘΤΠαϊ Πο 5Ποι]ά πανε ἵτανε]]εὰᾷ ννΙάε]γ νγας ἴο 
Ῥε εχροσίεὰ ἴπ πε 6.5ε οἱ α πιαπ οΕ Πὶς οα]]]πς απἀ τεριία- 
Ποπ, απ Πε τείετς ο Πὶς ἴτανε]ς υνῖΠι ππασ] ρτῖᾶ ο Ἱη 86 96 απ 
2τ. ἨΗῖς πιοδί {απιοις ριρ1] ννας ἀοιβρί]εςς Ἠετοάες Αἰῑοιις. 
ν/ποπα Πε πιαᾶο Πὶ5 Πεῖν. 

Τπϊς Γδοοιιδε Ππιαγ Πανο Ῥεεπ Ἱπο]ιάεᾷ απποηρ ἴπε ν/οτ]κ5 
ος Ὠϊο Ῥεσαιιδε οΕ 15 δαρεγβοῖα] ]κεπεςς ἴο Ο9. 91 ἵπ 5αρ]εοί 
ππαἴζεν, 5ἶπςς Ροίῃ ἀεα]ί να ἴ]λο ρορι]αν ομδίοπι οῇ εγεο πρ 
εἰαΐιες απᾶ να ἴπε 5ἴγαησε {αΐε ἴλπαῖ 5οπιείῖπιες ονετίοο]ς 
56] Ἱπαγ]κ5 οϐ εδίθεπη. 
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ΔΙΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 

5τ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ 

ο λ - 2 / -- τρ / η / 

1 "Ὅτε τὸ πρῶτον ἐπεδήμησα τῇ πόὀλει τῇ ὑμετέρᾳ, 
512 Θ , ./ / λ ” / / 
ἀφ᾽ οὗ δέκα ἔτη σχεδόν, καὶ τῶν λόγων µετέδωκα 
τῷ δήµωῳ καὶ τοῖς τέλεσι τοῖς ὑμετέροις, ἔδοξα 
ο) / αν ”/ ε] Γ) - 1 Ας ον ϱ / ἐπιτήδειος εἶναι ἔτι δ᾽ οἱ κεῖος' ὑμῖν οὕτω σφόδρα 
ε ϱ) 9 / ή - 2 / / . 

ὡς οὐδὲ ᾿Αρίων ὁ Μηθυμναῖος. ᾿Αρίονος µέν γε 
τύπον οὐκ ἐποιήσασθε. ὅταν δὲ ὑμᾶς λέγω, τοὺς 

προγόνους λέγω τοὺς ὑμετέρους καὶ Περίανδρον 
τὸν ἘΚυψέλου τὸν σοφόν, ἐφ᾽ οὗ ᾿Αρίων ἐγένετο, 
ὃς καὶ διθύραμβον πρῶτος ἀνθρώπων ἐποίησε 

Δ . κ λ 2ο / 2 / καὶ ὠνόμασε καὶ ἐδίδαξεν ἐν Μορίνθῳ. 
Δ λ λ ϱ/ ων ας“ ε) / 9. Οεοφιλὴς μὲν γὰρ οὕτως ἦν ὥστε ἀναπλέων 

ἐνταῦθα μετὰ χρημάτων μεγάλων, ὧν ἔτυχεν 
Γ] / Δ / λ η . - ιο 

εἰργασμένος περὶ ᾿Γάραντα καὶ τοὺς ἐκεῖσε “Έλλη- 
/ 2 Ν / ς λ - / νας, µέλλων εἰς τὴν θάλατταν ὑπὸ τῶν πορθµέων 

ἐκπεσεῖν δι αὐτά που ταῦτα τὰ χρήματα, παρηῃτή- 
σατο αὐτοὺς πρὸ τῆς ἐκβολῆς ἆσαι, ὥσπερ φασὶ 

1 οἰκεῖος αἀάοὰ Ὦν (αρρς: Ἠ Παπιονί2 ἀε]εῖες ἔτι δὲ. 
5 ὃς] οπηεὰ Ὦν Ανηϊι να ΝΤ πι. Ρ{. 

1 Οπ ἴπε ποτ] οοαςί ο Τε5ρο. 
5 Ῥετίαπάεν ας Ρεπεγα]]γ Ἱπο]ιάεά απιοΠρ ἴ]ε Ῥεγεῃ 
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Πως ΓΗ ΚΕΝΡΕΝΕΝ{ΓΗ ὨΙΡΟΟΕΡΕ.: 
ΤΗΕ ΟΟΕΙΝΤΗΙΑΝ ΟΚΑΤΙΟΝ 

Ἠπεν ΙΤ νὶςιοά γοιν οἳἵγ ἴ]ο βνςῖ ππο, ποατ]γ ἴοη 
γθαΥ5 ασο, απᾶ σανο γοιγ Ῥοορίο απᾶ πιαρὶςἰταίος αἃ 
ςαπαρ]α οξ ΠΙΥ εἸσαισπος, 1 6οσοπιοᾷ ἴο Ῥο ον ΑΠεπά]γ, 
γος Ιπππαϊς, ἴογπις νΗ γοι ἴο α ἆοστοο ποῖ οᾳ πα]]οἆ 
ενοη ΡΥ Απίοῦ οἳ Μοϊμγπηπθ. ΔΙ αΠΥ ταῖο γοι ἀῑά 
ποῖ Ἠανο α σἰαΐαο ππαᾶο οἱ Αιπίοι. ΟΕ οσους νΠεῃ 1 
δαγ γοι, ΤΙ απι ερεακίπσ οἳ γοιν {ογοβοανς απά ος 
Ῥετίαπάεν πε 5ασε,” 5οπ οΕ ΟΥγρεο]ας, ἵπ ν]οςο ἆαγ 
Απίοπ Πουτίσμοά, θοΐπος ἴπο Ενςῖ ποῖ οπΙγ {ο «οπιρο5α 
α ἀἰίπγταπηῦ 5 Ῥαΐ αἰςο [ο σα] 1 ὮΥ παί παπαο απἆ ἴο 
Ρνεσεπί α ἁλγταπιρίο οἼλογας ἵπ ΟΠΗ. 

Νον Αγίοῦ ννας 5ο ἆθαν ἴο ἴμο σος ἴπαϊ, νο οἩ 
Πίς νογασα Ῥαο]ς ἰο Οονἰπία, Ῥηησίπσ στεαῖ τίοῃοες 

ν/ΒΙοἩ ο Ἠαά Ὠαά ἴπε σοοᾷ {οτίαπε ἴο ντ Ὦ}γ Πῖς 
Ίαβουανς 1π ἴπε ποΙσπροιτπουςᾶ οἱ Ταναεπίαπα απά απποπς 
Ὠιο «τεεκς οῇ ἰλαῖ τεσίοῃ. αξ Πο ννας αρουαῖ ἴο Ρο οα5ί 
Ιπίο τό 5εα ΡΥ ἴλμο σαΐ1ους-- πο ἀοιδί Ῥεσσμδε οἱ ἴμαῖ 
νενγ νεα] οἱ Πῖς---ᾖμο ῬεςοισΒί ἴπεπα ογο ἴπου ἵμτουν 
Πίπη ονετροατᾶ ἴο 1εί Πίπα είπα, ]α5ί αξ ΊπεΠ δαν ἴλαῖ 

Ὄαπες. Ἡε ἵνας γταπί οἳ ΟοτπἩ Τονγατά ἴο επᾷ ος ἴ]ια 
Τι οεπίατγ Ἡ.ο. 

5 Γπε αἰηγταπιῦ γνας α οπογα] 5οης ἵπ Ποποιτ οΓ Ώίοηγδις. 
Ατὶδίοῖ]ε, Βοείίον 1449 α, Απᾶς ἵπ 1 ἴπε σεγπῃ ο ἰταρεάγ. 

ὅ 



ΡΙο 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

τοὺς κύκνους µέλλοντας ἀποθνῄσκειν καὶ προορω- 
δια α] 

µένους τὸν θάνατον ἐμβιβάζειν τὴν ψυχὴν οἷον εἰς 
”/ Δ / ιά Λ Δ ον Δ Δ ον ζ 

ὄχημα τὸ µέλος. ὁ μὲν δὴ ᾖδε' καὶ γὰρ ἦν νηνεµία 

καὶ σιγὴ κατὰ θάλατταν' καὶ τὸ µέλος ἠσθοντο 
ὃ λφῖ ” θ / ὃ Δ Δ Δ - σ 1 

ελφῖνες, αἰσθανόμενοι δὲ περὶ τὴν ναῦν ὥρμησαν. 

παυσαµένου δὲ τοῦ ᾿Λρίονος καὶ τῶν πορθµέων 
4 

οὐδὲν μαλακὸν’ ἐνδιδόντων, ὁ μὲν ἔρριψεν εἰς τὸν 

πόντον, δελφὶς δ᾽ ὑπελθὼν ἐξεκόμισε τὸν ᾠδὸν ἐπὶ 
/ ε 5 Α Σ Αν 5 / λ 5 

Ταίναρον ὡς εἶχε σὺν τῇ σκευῃ. ᾿Αρίων μὲν οὖν 
-- Δ / λ Ν / Ν 

τοῦτον τὸν τρόπον σωθεὶς καὶ φθάσας τοὺς πορθ- 
/ . / ων . Δ Δ ον άς 

µέας ἐν ἨΜορίνθω ἦν, αὐτὰ δὴ ταῦτα διηγούµενος 

τῷ Περιάνδρω. ἐπικαταγομένων δὲ τῶν πορθµέων 

καὶ τοῦ πράγματος ἀχθέντος εἰς ἔλεγχον, οἱ μὲν 

ἀπέθνῃσκον, ᾿Αρίων δέ, οὐ γὰρ Περίανδρος, ἀλλ᾽ 

᾿Αρίων, ποιησάµενος µίµηµα χαλκοῦν οὐ µέγα 

ἀνέθηκεν ἐπὶ Γαινάρου, αὑτὸν ἐπὶ τοῦ εὐεργέτου 

καθήµενον. 
ε) / Δ { Δ Δ . Δ ”- / . 

Εγένετο δὲ ὑπὸ τὸν αὐτὸν τοῦτον χρόνον καὶ 
] 

Σόλων μὲν ἐν Ἰορίνθῳ, φεύγων τὴν Πεισιστράτου 
/ 

τυραννίδα, οὐ φεύγων δὲ τὴν Περιάνδρου. οὐ γὰρ 

ἦν ὅμοιον' ὁ μὲν καταλύσας τὴν δηµοκρατίαν 
3” / -- ν] 

ἐτυράννευε τῶν ᾿Αθηναίων, Περίανδρος δὲ παρὰ 
-- νί / Δ / ε η 

τοῦ πατρὸς διαδεξάµενος τὴν βασιλείαν, ὃν οἱ μὲν 

1 περὶ τὴν ναῦν ὥρμησαν (4ΡΡ5, περὶ τὴν ναῦν ἦσαν Ηετνψετάεῃ, 
περιένευσαν Ν8ΡεΓ, περὶ τὴν ναῦν συνῇῆσαν ΑΤΠΙΤΗ: περὶ ναῦν ἦσαν, 

5 μαλακὸν] μᾶλλον []Β. 
ὃ καὶ αξἴεν ΤΓαινάρου ἀε]εῖεὰ Ὦγ Εππρετῖηβ. 
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ΤΗΕ, ΤΗΤΕΤΥ-ΞΗΝΗΝΤΗ ΡΙ5ς Οἱ ΒΡΕ, 

«ναἩς αροιῖ ἴο ἀῑο απἀ {οτοςοεῖπρ ἰΠείνγ ἀεαίῃ ανα 
νγοηΏῖ, ας 1 ννετε. ἴο ρα ἐποαῖγ 5ο] ον Ροανα '' ἴ]ε Ῥατ]ς 

οἱ εοηπςρ.1. Βο ἴπει ε 5απο-- οα]πι απᾶ 5οπος 
Ῥτουάεά οἩ ἴπε ἆεερ--απά ἀο]ρηίης Ἠοαστά Πὶς 5οπο, 
απά αξ ἴπεγ Ἱοεατά 1 ἴπεγ ταςῃοά αροιαῖ ἴμπο «Πρ. 
Απά π]Ἠεη Αγίοη οδοαςεᾶά απά ἴμε ςαϊ]ογς «Πονεά πο 
τε]επΏπσ, ο Ἱεαρεά Ιπίο ἴλο σεα; Ραΐ α ἀο]ΙρΗίΠ τοςθ 
Ρεπεαῖϊ Ἠϊπι απά οαχγεά ἴ]ο προ ἵπ 5αξείγ ἴο 
Ταοπατιπη ὃ αςί ας ηε Ίνας, σεαγ απᾶ αἲ]. ο ἴπεῃ 
Ατίοη. 5ανεᾶ ἵπ ἐΠίς πιαηπεχ απά Ἠανίηρ οαἱςίτίρρεά 
ἴπε ραΐ]οῦς, Ίνας ἵπ ΟοτἰπίἩ πατταίπσ ἴΠεςε νετγ 
Παρρεπίπος ἴο Ῥοετίαπάεν. Απά π]εν ἴμο σαΐϊους 
Ἰαΐεν επίετεά Ῥοτί απἀ ἴ]ο ππαϊἴογ ἵνας Ρτουισβί ἴο 
ἴτία], τηο δαΐἴ]ογς ννοτε ριαῖ ἴο ἀθαίμ, Ῥαῖ Ατίοῃ-- πο 
Ῥετίαπάετ, πανκ γοι., Ραῖ Ατίοη--- οτάετίπσ α Ῥτοπσε 
ΊΚεπεςς οἳ πο στοεαῖ σίζοι εαεῖ ΙΤ αρ αἲ Τασπαγυπ. α 

Π]κοποςς ο6 Ἠήπιςε]ξ ας εγίὰς ἴλο Ῥασ]ς ο{ Πῖς Ώοποίασίου.5 
Απάα αροιῖ ἡἐΠῖς «απιο πιο Βο]οπ ἴοο οαπιο ἴο 

Οοπίπίμ, Ποείῖηρ {τοπ ἴπε ἴγταππγ οἳ Ρεἰκϊκίταίας.ἳ Ρα 
ποῖ {Τοπι ἴΠαί οἱ Ῥοτϊίαπάεν. Χο, {ον ἴλαί τνας α 
ἀῑΠετεπί ππαϊίεν- -μΙε Ρεϊκίςίταῖας ννας ἴγταπὶ οϐ 
Αίπεπς ἴἨτοισ]ᾗα Πανίπς ἀεςίτογεά ἴπε ἀεπποσγαογ, 
Ῥετίαπάετ ννας ἴγταπί Ἠμγουρ]ν Ἠανίπς γεσθῖνεᾶ ἴλα 
τογα] Ῥουγει ΡΥ πΠογίίαπος Εγοπα Ἠὶς {α1Π6γ., ποπ τμα 

1 Ῥο55ἵῬΙγ α τεππϊπίδοεποο οἳ ΒΙπάατ, τας. 89: ὄχημα 
ἀοιδᾶν. 

5 δοιϊπετηπιοςί «αΡρε ο Τ,ασοοπῖα, πιο. (αρο ΝΤαΐαραῃ. ---- 
ὃ Με ππεεῖ ἰΠῖς {απιοις ἴα]α βνςί ἵπ Ηετοαοῖις (1. 99-24). 

ν/ΠοΟ, ΠΟν/ενεΓ, ἄοες ποῖ {ε]] οξ ἴπε εχεσιΊοπ οΕ ἴπε ρίταίες ΟΥ 
ν/πο οτᾶετοᾶ ἴμπε κἰαΐμε. Ῥαιδαπῖας δαγς ἴμε αιιαϊπὲ πιοπι]- 
ππεηϊ Ὕγας 5511] αἲ Ταεπατιπῃ 1π Ηΐς ἀαγ. Αεῄαπ, Η.4. 19. 40. 
Ῥτεδετνες ἴμε ἀεάΙσαϊοτγ Ιπδοτίρ[ίοη : 

ἀθανάτων πομπαῖσιν ᾿Αρίονα Ῥυκλέος υἱὸν 
ἐκ Σικελοῦ Πελάγους σῶσεν ὄχημα τόδε. 

4 ΤΓῆϊς νις]ῖ οἱ Δ8ο]οη ἶ5 πονηετο εξ γεσοοτᾶεᾶ. 



ΩΙΟ ΟΠΕΥΞΦΟΞΤΟΜ 

Ἕλληνες τύραννον ἐκάλουν, οἱ δὲ θεοὶ βασιλέα. ἢ 
γὰρ οὐχ οὕτως ὁ χρησμὸς ἔχει; 

” Ὡὶ 3» δν ιῳ οι) α / » / 

ὄλβιος οὗτος ἀνὴρ ὃς ἐμὸν δόµον εἰσαφικάνει, 
Κύψελος ᾿ΗἨετίδης, βασιλεὺς κλειτοῖο Ἰορίνθου, 
αὐτὸς καὶ παῖδες. 

Φα λα 

ὧν :εἷς αὐτὸς ὁ Περίανδρος ὁ τῷ πατρὶ ἐκδεξά- 
µενος. οὕτω δὴ Περίανδρος, ὑπὸ μὲν τοῦ θεοῦ 

/ ς Δ Δ - ς / 

βασιλεύς, ὑπὸ δὲ τῶν Ελλήνων ἀνηγορεύθη σοφός" 
οὗ μεῖζον ὄνομα οὐδεὶς πώποτε βασιλεὺς Ἰ ἢ τύραν- 

ε) / 3 ια Σο ο] 

νος ἐκτήσατο' ἀλλ᾽ οὐδ) ᾿Αντίοχος ὁ θεὸς ἐπι- 
κληθεὶς οὐδὲ Μιθριδάτης ὁ Διόνυσος. ηὐὔξατο δ᾽ 
Ἂ Δ ΔΝ ον σα 2/ -- 

ἂν καὶ ἠ]ιττακὸς Μυτιληναῖος ἅμα ἄμφω κεκλῆ- 
σθαι καὶ τύραννος καὶ σοφός" νυνὶ δὲ περιεχόµενος 
τοῦ δευτέρου ὀνόματος ἀπεσκευάσατο τὴν τυραν- 
γίδα. καίτοῦ Περίανδρος σοφὸς μὲν ἡἦν μετ 
2 / ΄ Ν Δ .. ) {/ Δ 

ὀλίγων, τύραννος δὲ μετὰ πολλῶν' ἀμφότερα δὲ 
καὶ τύραννος καὶ σοφὸς μόνος. παρὰ τοῦτον ὁ 
Σόλων ἐλθὼν καὶ τυχὼν τῶν κοινῶν' κοινὰ γὰρ 

Ν / » ευ] “ 2 / Α / ) τὰ φίλων: ἀλλ᾽ ὅμως ἀνδριάντος οὐκ ἔτυχεν, οὐ 
δήπου καταφρονῶν ἀνδριάντος, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐν 
Σαλαμῖνι χαλκοῦς ἑστάναι µέγα ποιούµενος' πό- 
θεν γε δὴ οὐχὶ ἐν Κορύθῳ, ἐν τῶ περιπάτῳ τῆς 
Ἑλλάδος; ἧἥκε δὲ καὶ 'Ἡρόδοτος ὁ λογοποιὸς ὡς 
εν / / « ν / « 3 ὑμᾶς λόγους φέρων Ελληνικοὺς ἄλλους τε καὶ 

1 οὐδὲ Εππρετ]Ης: οὔτε. 
3 καίτοι ΟΤΟΒΡΥ : καὶ, νΠΙΟν Ατπιιι ἀε]είες. 

ὃ καὶ τὸ Ηεϊδ]κε: καίτοι. 

1 Ίηγαπί αἲ Πτδῖ ππεαπί ππετε]γ αρδο]αῖε τα]ον. Ἠοπιεν 
τεσοτᾷς 5ενογα] ΙΠ5ίαποθς ἵπ νγΠΙο ἀῑνΙπε παΠΊθς Ί/ογς ἀῑΠεγεπί 
ΓτΟΠῃ ΗΙΠΠάΠ ΠαΠΠΕΣ, 6,6. Πίαά 1. 409-404. απά 9. 819-814. 

Σ 68, Ηετοάοίιις ὅ. 92. 
5 ιο. ΑπΙοσΠΙς ΤΙ (986-946 .ς.). 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΕΤΥ-ΘΕΗΝΕΝΤΗ ΡΙΡΟΟΙΕΗΡΕ 

ἄπτεεκς ννεγο ποπῖ ο σα] ἰγταπί, ἔποισ] ἴμο σος 
σα]εά Είπα Κίποι. Εου ἰς ποῖ Ελπίς ἴῃε γναγ ἴλο ογασ]α 
Ἠας ή 2 

Α ἨαΡΡΥ τπαΠ ἶς Ἠο νο ἴο πηγ {απε 
Ώοϊ] οοπια, Εδίίοπ)ς ΟΥρΣε]ς, με Κπο 

ΟΕ έἔαπιοιις ΟουΙπίΠ., ο απ Ες ομΙ]άτει {οο.” 

Οπο οἱ ἴμεςε οΠΙ]άτεπ ννας Ρογίαπάςν Ππιςα]Ε, νο 
ειοσεεεα Ες {αΐ]μουν. 30 πει Ῥογίαπάοτ, οα]]εᾷ Κίπσ 
Ὦν λε σοᾷ. ἵας ρτοσ]αϊπιοεά α 5ασο Ὦγ ἴπο (πτεεκς. 
Νο Ρεϊίεν Πί]ο αῑά απν Κίπς ος τν γαπῖ ονοΥ σαϊη, Πο, 

ποῖ ονεπ Απίίοσμιις, πα ρήσ η Ὀϊνίπςα,ὃ ΠΟΥ Μεν: 

ἀαΐος, 5αγπαιηεά Εἱοπγσας.”.  Απά ενενπ Βἰίασις ο 
ΜΠγ]ετθ ππὶσηί Ἠανε Ῥοςπ ργοιά {ο θε οα]]οά αἲ οπε 
απαᾶ ἴμε 6απιε πιο Ροῖ]Ἡ ἴγταπί απά δασας Ριΐ, αξ α 
πιαξίεν οἱ {αοἳ. ἵπ οἨποσίπο Το ἴπο αξττως, Πιο Ίο 
εἰτρρεά Ἠϊπηςει{ οἳ Ἠϊς ἔγταπηγ. Υοῖ ας [ου Ῥοτί- 
απάσν, γε]ή]ς Ίο «Ἱαγες ἔἶλο παπι ος κασο να Γον’ 
απᾶ ἴλαί οἱ Ὀνταπί ΙΙ ΠἹαἨΥ, αν Ροῖ]ι ἵγταπί απά 
ςασο Ίιο εἰοοά αἶοπο. ΥΛ6]] ἴἶχοπ, νν]οη Φοἷοῃ νἰςϊτεά 
Ῥετίαπάογ απά τεοοίνεά α «πατο οἳ ἴ]ιοίν ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
Ρορδεςείοις---{οχ ἴ]πο ροδροσρίοης ο Επεπᾶς αγο Πο] Ίπι 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ ὅ---5Ε]] Πε γοσσίνας πο εἴαϊας, ἴΠοιςῃ 5αγε]γ 
ηε ἀῑά τιοί ἀῑξάαῖῃ α οἰαϊαςο, πο, Πο εδίεσπιοά ΠΙσΠΙγ 
Όνα Ἠοποιγ οΕ Πανίπσ Πας α τοπσε ΠΚοπεςς οῇ ΠΙπιςε] 
εοΐ πρ αἲ βα]ατηίς Ἱ: ἴποι νἩγ ποῖ 5ο αἲ Οοππίῃ, ἴ]πε 
Ῥτοπποπαάςε οἳ Ηε]]ας 2 Αραϊῃπ, Ηετοάοῖας ἴπε Πἰς- 
τοτῖαη αἷςο ραῖά γοι α νἰςῖ, ηπσίπσ ἴα]ες οϐ (πτεεςσε, 

3 ΝΠμτιάαῖἴες Επραίοτ (1932-69 Ἠ.ο.).  Αρρίαπ απά Ῥ]ι- 
ἴατο]λ αἲϊοςί ἴπε ΞΙΤΠάΠΙΟ. 

5 Ἐ]εοιεά αεδηπιπείες Ἱπ 689 Ἐ.ο., Ἠε τεδῖσποά ἴεπ γεατς 
Ἰαΐετ. 

6 Α Εαπι]]αν Ῥτονετρ: οἳ. Ειτρίᾶες, Ογεκίε Τ9ῦ. 
7. Αδδοβ]πος. πι 1 Πππαγο]ιάπι 30. 5αγ»5 ἴπε »ίαϊιε 5ἴοος ἵπ ἴμε 

πηπατκεῖ-ρ]ασε οἳ Φα]απιῖς. 
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ΙΟ ΟΠΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

Κορωθίους οὐδέπω ψευδεῖς, ἀνθ᾽ ὧν ἠξίου παρὰ 
τῆς πόλεως μισθον ἀρνυσθαι, διαμαρτὼν δὲ καὶ 
τούτου: οὐ γὰρ ἠξίουν οἱ ὑμέτεροι πρόγονοι δόξαν 
ἀγοράζειν" μετεσκεύασεν ἐκεῖνα ἃ πάντες ἐπιστά- 
μεθα, τὰ περὶ τὴν Σαλαμῖνα καὶ τὸν ᾿Αδείμαντον. 

56 "ΗἨμᾶς δὲ δὶς ἐπιδημήσαντας οὕτως ἀσμένως 
ἐπείδετε' ὥστε μάλιστα μὲν" ἐπειρᾶσθε κατέχει», 
ὁρῶντες δὲ ἀδύνατον ὂν, ἀλλά γεν τὴν εἰκὼ τοῦ 
σώματος ἐποιήσασθε καὶ ταύτην φέροντες ἀνεθή- 
κατε εἰς τὰ βιβλία, εἰς προεδρίαν, οὗ μάλιστ᾽ ἂν 
ῴεσθε τοὺς νέους προκαλέσασθαι τῶν αὐτῶν ἡμῖν 
ἐπιτηδευμάτων ἔχεσθαι. οὐ γὰρ ὡς ἕνα τῶν πολ- 
λῶν καὶ κατ᾽ ἐνιαυτὸν καταιρόντων. εἲς Κεγχρεὰς 
ἔμπορον, ἢ θεωρὸν 'ἢ πρεσβευτὴν ἢ διερχόµενον, 
ἀλλ᾽ ὡς' μόλις διὰ μακρῶν χρόνων ἀγαπητὸν ἐπι- 
φαινόµενον, οὕτως ἐτιμήσατε. 

9. τιμὴ δ᾽ ἠῦτ᾽ ὄνειρο ἀποπταμένη πεπότηται. 

ὥστε ἐμὲ ἐν ἀπόρω καθεστάναι καὶ πρὸς ἐμαυτὸν 
καὶ νὴ Δία ἤδη πρὸς ἕτερον, πότερ᾽. ὡς ἀληθῶς 
οὐκ ἔβλεπον, οὐδὲ ὕπαρ ἀλλὰ ὄναρ ἦν τὰ γιγνό- 
µενα, ἢ τὰ μὲν ἦν ταῦτα ταῖς πάσαις ἀκριβείαις, 
σπουδή τε τοῦ) πλήθους καὶ κρίσις τῆς βουλῆς, 
ὁ δ᾽ ἀνδριὰς τῶν Δαιδάλου ποιημάτων ἔτυχεν ὢν 

1 ἐπείδετε Ἠεϊῖδκε: ἐπειδήγε. 
ὥστε μάλιστα μὲν ΕΠΙΡΕΓΙΗς: ὡς ἂν µάλιστά µε. 

ὃ γε Βε]άεπ : καὶ. 
4 ἀλλ ὡς (.4881ΏΟΠ: ἄλλως. ὅ τοῦ Πεῖδ]κε: τις. 

2 

1 Ἠετοάοίις (8. 94) τεροτῖς ἴπε Αἰπεπίαπ οἰαῖπα Ειαϊ αἲ ἴ]πε 
Ῥερ]πηϊης οϐ ἴπε Ῥαΐ]ε Λάεϊπιαπίας, ἴπε (ογ]πμίαη 6ΟΠΙ- 
ΠΠαΠάΕΤ, Πεα ντ Πὶς οοππρεηῖ. Μοοῦπς νΓ αΏ ἹΠΙΚΠΟΥΥΠ 
γεςςε] πνποδο ογεν’ ἰαιπίεὰ ἴπε Οοτἰπίμίαης νι οονγατάῖσε 
απᾶ απποιηοσᾶ ἴῑπο νΙοίοτγ οϐ ἴε (τεε]ς ἔοτοςςδ, ο ἴπτπεα 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΡΕΥΕΝΤΗ ΡΙ5ΟΟΙ ΒΡΕ, 

απά ἵπ ραγσσ]αγ ἴα]ες οἳ Οοτἰπί]-- -ποῖ γεῖ [α]]ασίοις 
ἴα]ος---ἴπ γοϊαγη Γον νο] ης οχρεοῖοά ἴο τοσςίνο ΡᾶΥ 
Πγοπα ἴῃε αγ. Βιαϊ {απο οῇ ορίαἰπίπο ενεπ ἴλαί 
{ου γοιν {ογεβρεανς ἁῑά ποῖ ἀἆεσπα 1 Απο το ἴναβιο ἴπ 
ΤΕΠΟΝΗ ο ἀονῖςεα ἴλοδο ἴα]ες νο α]ἱ Κπονν 5ο ννα]], 
ἴπο ἰα]ες αροιί θα]απαῖς απά Αάοἰπαπίιις.1 

Ἠοννενοχ, ΙΠ ΠΥ ΟΝΥΠ 6856, ΠΡΟΠ ΠΙΥ 5εοοπᾶ ν]ςῖ ἴο 
ΟοτΙπίἩ γοι ννογε 5ο ο]ας Το 59ο πιο ἴμαϊ γοι αῑά γοιγ 
Ῥες! ἴο σοῖ πιο Το εἰ νΙ(Ἡ γοι, Ραἱ 5εείπο ἴλμαϊ ἴο Ῥε 

ἱπιροςς/θ]ς, γοι ἀῑά Ἰανο α Ἰῆκομοςς πιαᾶς οί 16, απά 
γοι Τοο]ς ἴΠίς απ 5οϊ 1 αρ ἵπ γοιν Γάρτατγ, α Εγοηῖ- 
τον 5εαῖ ας Τε νοενγο ν]εγο γοι ΓεΙί Τ ννοι]ά πιοςί 
εβεοινεΙγ ςΠπιπ]αίε ἴπο γοιίῃ Το ρογεενεγο ἵπ με 
5αππο ριγδυἴ5 αν παγσαε]Ε,.  Έοντ γοι αοοοτάε πιο ἴΠίς 

ΠοΠοΥ, ποῖ αξ ἴο οπο οΓ Πα ππαπγ νο εαςῇ γοατ ραΐ 
ἵπ αἲ 0επεῄμτεαο ” ας ἰγαάενς οἵ Ρήρτίπης οΥ επνογς οΥ 

Ραρρίηο ἵχανε]]ενς, Ῥαῖ ας ἴο α οπενίσ]οςᾷ ΕΊεπᾶ, νο 
αἲ Ἰαδί, α[ἴογ α Ίοπς αβεοπος, ραῖΐς ἵπ απ αρρθαταηοο. 

Ὑοαϊί Ηοποιχ, ἀγεαπι]]κα, ἴακες ντο απ Πἶος ανναγ." 

ΤΈΠοετείοτο 1 Ἰανο «οπιε Το Ῥε ρεχρ]εχεᾷ, ποῖ οΠΙΥ ας 
ἴο ΠΙΥ ΟΝΏ ο.δο, Ραΐ πονΥ, Ὦν ἨΗοανεῃ, ας ἴο ἴΠαῖ ος 
5ΟΠΠ6 0Π6 εἶςο 5 ας νγε]], Ψοπαετίπς νηείπον [ αῑά ποῖ 
ἴγα]γ 5εε, απά ννπαῖ ἴοο] Ρ]ασςα γνας ποῖ ἴπε Παρρεῃ- - 
Ίπσς ΟΕ πιΥ ννακίπο πιοπηοηῖς Ριαἳ πιεγε]γ α ἀγεαπα, ΟΥ 
νπείπεν ἴπε ενοεηπῖς νγετο τοα]]γ 5ο ἵπ αἲ] ἀείαί], Ρο 
Όιο οπζΠαδίασπι ΟΡ ἴ]ο Ῥοραίασαε απἆ ἴ]πε ἀθοίδίοπ ος 
Ὠνο Οοιποῖ], απ γοῖ, αξ Ιαο]ς γγου]ά Ώανο 15, τε 5ἴαΐια 

Ῥασ]ς απά τοασῃεᾷ πε 5οεπε οἱ Ραϊἴ]ε νεΠ ἴ]ιο αο[ῖοῃπ Ίναδ 
αἰτεαάγ ἀεοῖᾶεα. ἨμαίατοΠ, ἄε ΠΗετο. πια[ῖᾳφ. 99. «παιδες 
Ἠετοαάοίις η Ἡ τη{αΊτηεςς ἴοννανα ϱοτΙπίῃ απᾶά Ααεϊιπιαπίιις, 
Ῥαΐ πε ἆοες ποῖ Ἱπιριαίε ἴο ἨΙπι α ΠΙΘΓΟΕΠΑΥΥ πιο[ῖνο. 

2 Γπε ρτϊνΊ]εσε ΟΕ προεδρία ννας ΠϊρΠΙγ ρτϊσεὰ αἲ Αίµεµς. 
ὃ Ῥοτί οἱ ΟοτίπίἩ οπ ἴμε εαδίεγη 5]ά6 ο6 ἴμα "βηνις. 
1 0άγ88ε/ 11. 333. Βανοτίπις 5αρθΗΠΜαῖες τιμὴ {οι ψυχὴ. 
δ Τ.αι, 80ΠΠΕ ΟΠΕ εἶδο π]αΥ Πάνα Πας α 5ἰππί]αγ εκρετίεπος. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

καὶ λαθὼν ἡμᾶς ἀπέδρα. ἀλλ ἀφ' οὗ Δαίδαλος 
2 / ϱ) Δ . / ΔΝ ς / Σά / 

ἐτελεύτησεν, οὐδεὶς εἰς ταύτην τὴν ἡμέραν ἐξίκετο 

τῆς τέχνης µέχρι τοῦ καὶ δρασμὸν ἐμποιεῖν τῷ 

χαλκῷ: ἀλλὰ διαβεβηκότας μὲν εὖ καὶ καλῶς 
- Δ λ Δ ο, τσ 2 / / 

ποιοῦσι, τοὺς δὲ καὶ ἐφ᾽ ἵππων ὀχουμένους' µέ- 
5 Δ / 

νουσι μέντοι οὗτοι πάντες κατὰ σχῆμα καὶ χώραν, 

κἂν µή τις αὐτοὺς µετακινήση, τό γε ἐπ᾽ αὐτοῖς 
5 3” / ο“ 

εἶναι χαλκὸς ἄδραστος, ἂν καὶ πτερὰ ἔχη, ὥσπερ 
χ « - / / καὶ ὁ τοῦ Πυθαγόρου Περσεύς. 

“ Δ Δ - 2 / / ζω) - Δ ὃ λ / να δὲ καὶ τῆς ἀρχαίας τέχνης ᾖ τῆς Δαιδαλείου, 
/ Ν Ἂ ς - » / ον ῤ ς Δ τί παθὼν ἂν ὑμῶν ἀπηλλάγη τῆς πόλεως, ὑπὲρ 

ωὶ 6 - Ν 

ἧς τοὺς δύο θεούς φασιν ἐρίσαι, Ηοσειδῶνα καὶ 
Δ ιό, Ν Δ Αν Χ / ὰ Ν 

τὸν Ἠλιον, τὸν μὲν τοῦ πυρὸς κύριον, τὸν δὲ 
- “ λος ὁὁ Δ Δ Δ / ) 

τοῦ ὕδατος; ἐρίσαντε δὲ καὶ τὴν δίαιταν ἐπι- 
/ ΄: - ’ 9 ς 

τρέψαντε τρίτῳ θεῷ πρεσβυτέρῳ, οὗ 

πλεῖσται μὲν κεφαλαί, πλεῖσται δέ τε χεῖρες, 
/ Ν / ο) / 3 / / 

τούτῳ τὴν δίαιταν ἐπιτρέψαντες ἀμφότεροι τήνδε 

τὴν πόλιν καὶ τὴν χώραν ἔχουσιν' οὔτι που µι- 
Δ 202 3 . - - Ν Δ »/ 

κρὸν οὐδ᾽ ἀμυδρὸν σημεῖον τῆς πρὸς τὰς ἄλλας 
ς - ς λ Δ 3/ / λ 4 

ὑπεροχῆς. αἱ μὲν γὰρ ἄλλαι λήξεις τε καὶ κτή- 
- -- Ν / ) / ”’ Δ α 

σεις τῶν θεῶν κατὰ µόνας εἰσίν' "Αργος μὲν Ἡρας, 

᾿Αθηνᾶς δὲ ᾿Αθῆναι' καὶ αὐτῶν γε τούτων τῶν 

;ᾱ. εἶναι Φε]άεῃ : εἴη. 3 καὶ ΝΤ: τε καὶ [) Β. 

1 Οπ ἴπε πηπ]τασι]οιςδ Ῥούψετς οἳ Ὠαεάα]ας, 5εε Ῥ]αΐο, 
17μ(/ΡΗγο 11 ο. 

2 'Ρη]ς οιΙρίοτ. Ι]κε Πὶ5 οοπἴεπιροτατγ Μγτοῃ, ἵγας θἰ«Ι]]εὰ 
Ἰπ ἀερίοΙπΡ πιονεπιεΠί. ΤΠε οἰοδε αδδοοϊαίίοηπ οἳ Ῥετεειις 

12 



ΤΗΕ ΤΗΙΗΤΥ-ΡΘΕΝΕΝΤΗ ΡΙ5ΟΟΙΒΡΗ 

γγα5 οπθ ΟΕ {πε Ἰνοτκς οἱ Γαοάα]ας απ 5Ἡρρεᾶ αὖγναγ 
νηζποιί οας ποϊῖσοθ.ῖ  Ἠονενογ, πο «ἴπος ἴμο ἀθεαῖ]ι 

οἳ Ώαοάα]ας ἆονπ ἴο ἴπε ργεςεπί ἆαγ ας απγ οπθ 
πηαᾶς 5ποὮ Ῥτοσγεςς ἵπ ἴλπε ατί οϐ «οαἱρίιτε αξ ἴο 
Ἱπιρατί Το Ῥτοπσε ἴ]λο Ῥούοχ οἱ Πἰσηί: παγ. ἴποιρ] 
Τπεγ ππαΚε εἴαΐιος οὔτε ΥΠ α πο απᾶ ποΡ]ε «ἰτίάε, 
απά 5οπηθίΊπηος ονεπ τιάΐπσ οἩ Πογςοβασ]ς, «Π]] ἴΠεςο α1ἱ 
ππαϊΙηζαϊπ ἴπεῖν Ῥο5ε απ 5ίαἴῖοπ απ. ππ]θςς 5οπᾳο οΠ6 
πηονος ἴπετῃ, 5ο Τα ας ἴΠογ ατα οοποθγπεᾷ ΒγοηΖε Ίας 
πο Ρον/εχ ο Ποε, ποῖ ενεπ ΙΓ 1ο εἴαΐας Πας νΊπος, Π]κα 
Όνε Ῥεγεειις οἱ Εγίμαρογας.” 

Ῥαΐ εαρροδίησ πΙγ σἰαίαο ἴο Ῥο αοἴπα]]γ οϐ ἴπε 
αποϊοηῖ οταβίςπιαπςΒρ οἳ Ὠαεάα]ας., Γον νμαῖ «ἴγαπσο 
Υ6ᾶςΟΠ Ἰνοι]ά 1 Πάνο ἴακεπ Ίεανο οΓ φομ ον. ἴ]ιε οἳἵγ 
{ου νυΠΙοἩ ἴμογ 5αγ ἴΠε ἴνο ρος. Ροξεἰάοπ απά Ηεβας, 
νιθοᾷ νΏ οπε αποϊΠοχ, ἴΠε οπε Ροεΐπσ Ἰοτὰ οἱ ᾖτε, ἴ]λα 
οἵμοτ Ἰογά ο ναΐεντδ Απα αξῖογ ἴμε ἰνναῖπ Πας «ἴγῖνεη 
απ λα οπἰταςτεα ἴμο ἀθοῖξίοη ἴο α Πίτα σοὰ γιο 
ννας ἰποαῖν εἰάετ. 

ἸλἼοςο Ἠεαςᾶς Ίνεγε ΠΙΔΠΥ. ΠΙΣΠΥ ἴοο Πΐ5 αγπηςὃ 

Πανίπο, ας Τ αγ. 1εβί ἴο Ἠϊπα ἴλο ἀθοϊσίοη, ἴπεγ Ροίμ 
πανε Ἰε]ά ἰλίς οἵἵν απ ἀῑςιγίοί ενεν οἴποςι 5ατο]γ πο 
εΠσΠί ο οΏσοιγο 5ἶσῃ οῇ Ηἴς 5αρετίογΙγ ονεΥ αἲ] οἴ]ον 
οἵίες. Έον νηῖ]α ἴπε οἴλοις αγο ἴπε Ρρονίίοι απιά 
Ρτορετῖν οἳ ἴμο σοὰς ἱπαϊνιάπα]]γ---Άτρος οϐ ΗΠετα 
απᾶ Αἴπεπς οἱ Αἴποπα- -απᾶ νἨῖ]ο, ντ τείεγοησο ἴο 
Ώπεςα νεχν οοᾶς οἳ νηοιη Τ 5ρεα], Πποάςς Ῥε]οπος Το 

να ΟοτΙπί 5αρροδίς μαι ἴμα Σίαΐαε ἵπ απεδΒοῃ πιαγ Πάνε 
Ῥδεηπ 5εῖ πρ ἴπετα. 

ὃ ΑΙΜΟΥ πιπ]πονῃ. Τε α]]αδίοη 15 ἴο Βπατείς. 
4 Ῥαιδαπίας (2. 1. ϐ) τεροτῖς α5 α ϱοτιπίμίαπ ἱταά]ίοπ ἴλμαῖ 

Ῥορεϊάοπ απἀ Ηε]ίας 5ίπονε η εαςοὮ οἴπετ ἔοτ ροββεςδῖοῃ 
ος ΟοτΙπίῃ. απά ἴλπαί ΒΕτιατεϊς αν/ατᾶαεςὰ ἴμα Γ5ίππιας ἴο Ῥοεῖ- 
ἆοπ απᾶ ἴο Ηοε]ίας '' ἴπε Πεϊρμῖ νπ]ο ἀοπηπαῖες ἴπε οἳίγ. 
1.8, ΑοτοζσοτΙπῖη. 
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ΡΙΟ 6ΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

θεῶν 'Ῥόδος μὲν Ηλίου, ᾿Ογχηστὸς δὲ. Ποσειδῶ- 
νος, ἹΚόρωθος δὲ ἑκατέρων. εἰκάσαις ἂν αἴνιττο- 
µένου τοῦ μύθου τὸ τῆς γῆς ἐν µέσῳ δύο πελαγῶν 
ὑπὸ τοῦ "Ηλίου ἐξαίρετον' βουλομένου τοῦ Το- 
σειδῶνος. - 

19 Τὸ μὲν οὖν τοῦ μύθου. τε καὶ τοῦ λόγου, τῇδέ 
πη συνάδοντα, τρίτην ἐπὶ τρισσαῖς χάρισι’ τὴν 
βεσπιωδὸν τ ἄνλλαν παρακαλεῖ" τιμὴν δέ οἱ" θεοῦ 
φωνὴν λαχοῦσα ἄδει µάλα µέγα' 

--εὔδαιμον τί τοι ὧδ', ὡς' ὄλβιος αὐχὴν 
ὭΏκεανοῦ κούρης Ἐφύρης, γαῖ””. ἔνθα Ποσειδῶν, 
μητρὸς ἐμῆς Λαμίας γενέτωρ, προύθηκεν ἆ ἀγῶνα 
πρῶτος ἅμ᾽ ᾿Ηελίῳ, τιμὰς δ᾽ ἠνέγκατο μοῦνος; 

14 καὶ γάρ τοι καὶ ἀγῶνα πρῶτον ἐνταυθοῖ τεθῆναί 
φασιν ὑπὸ τῶν δύο θεῶν, καὶ νικῆσαι Ἱκάστορα 
μὲν στάδιον, ΙΚάλαϊν δὲ δίαυλον' καὶ γὰρ Ἰάλαϊν 
φασι δραμεῖν, ἀπεχόμενον τοῦ πέτεσθαι. δεῖ δὲ 
καὶ τοὺς ἄλλους, ἐπείπερ ἠρξάμεθα, ἀθλοφόρους 
τε λεχθῆναι καὶ ᾿νικηφόρους. ᾿Ορφεὺς κιθάρα, 
Ἡρακλῆς παμμµάχιον, πυγμὴν Πολυδεύκης, πάλην 

1 ἐξαίρετον] ξηρανθὲν (εεΙ. 
Σ βουλομένου τοῦ Ποσειδῶνος] Βεϊ]ε ἀε]εῖε». 
3 συνάδοντα (2εε] : συνάδονται. 
4 τρισσαῖς χάρισι] δισσαῖς χάρισι (0εε], δισσοῖς μάρτυσι Ατηϊπι, 

τιμὴν δέ οἱ ΟΧΟΡΟΥ, τρανῆ δὲ ἐκ Ατηϊΐπιι: τῇ μὴ δέ οἱ ΝΤ, τιμῇ 
δέοι Τ). τιμῇ δέ οἱ Ῥ 
ο τί τοι ὦδ᾽, ὡς Ἐππρετ]Ης, εὐδαίμων πιτυώδεος 

Ατηϊπι: ὦ δαίµων τι τύω δέος ΝΙ, ὦ δαῖμον τίτοι ὧδε ὃς [)Β. 
7 γαῖ αἀάεά Ὦγ Ῥο5ἵ. 
δ παμμάχιον Ραριεῖ: πάµµαχον. 

[οι] 

1 Οποµεκίς, ἵπ Βοεοῖα, Πποιρῃ Ἱπ ταῖης ἵπ [πε Επις ο8 
Ῥαιιδαπίας, Ἰαὰᾷ Ώδεεπ Ῥτοπηϊπεπί ἵπ πε πγοτςμῖρ οἳ Ροδε]άοη. 
8, ΓΙίαά 3. 506 απὰ Ποπιργίο ΗΊΠΙΠ {ο 4Ρρο[ίο 9329-3998. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΒΤΥ-ΘΕΥΕΝΤΗ ΡΙΞΟΟΙ ΕΒΕ, 

Ἠεβας απά Οπομερίιας {ο Ῥοεείάομ.ὶ Οοτίπίῃ Ῥε]οπος 
ἴο εασῃ ο ἴπε ἴνο. Ὑοια παϊσηί Ιπιασίηθ, ἶπορ ἴλπε 
πΙΥΙΗ ςαρσεςίς 1ὲ, λαῖ ἴπε ςἰπὶρ ο Ἰαπά Ῥεΐνγεεη ἔνο 
«6ας γγας απ εχοερίίοπα] σταπῖ πιαᾶε Ὦγ Ηε[ας Ῥεσαιςε 
Ῥοςεεϊάοη νΙςμεά 1 «ο. 

Χονν ἴπεπ, ΡοἱΙἩ πιγ{Ἁ απά Ἠϊδίουν, γ]ῆ]ε ἰπσίπρ ἵπ 
Γαΐγ Ἠαγπποπν οἩ ἴμίς {Ποπια. Ἱπν]το ἴπε 3ΙΡΥ] οἳ Ῥτο- 
ΡΠείῖο 5οποσ ας α τπίτά Γον οί ἐγίο οἳ ρταῖΐσος απᾶ 
«Πε. Πανίπσ οὐυίαϊπεα ας εν Ῥτετοσαξίνε ἴπε νοῖσε ος 
α σο, 5ἶπος α]οια : 

Ἠ]αϊ Ρ]αοε ἴο ἴπεε 5ο ΠαΡΡΥ ας ἴπε Ρ]εςί 
Γείµπιας οἱ Ερῃντδ. Οοεαπ)ς ομ]]ά, νἨετοοη 
Ῥοςεϊάοπ. «ἶτε ος Τ,απιῖα. ΠΙΟΙΠΘΥ π]πο. 
Ῥιά Ετςῖ ντ Ηε[ας αρροίπῖ ἴῃμο σαπιες." 
ΤΠοισ] Πῖς αΊοπο ἴΠε Ἀοποινς ἴπετο γοσείνοά 

Ἔοτ ἴπε {αοῖ ἶς. γοι ΚπΠον”, ΠΕΠ 5αγ ποῖ οπ]γ ἴπαϊ ἴπε 
οοπῖεςί Ίνας Ετεῖ εσίαρ]ςπεᾶ ἴπενο Ὦν ἴ]ιο Ίννο σοᾷς. 
Ραΐ αἶςο ἴπαῖ (αξίου πνοή ἴπε «ἴπο]ε οοπτςο απά (α]αῖς 
Ώμο ἀοπβ]ε---ἔου να ατο Το]ά ἴ]ιαί Οα]αῖς ταἩ. τε(γαἰπῖπς 
Έγοπαη Πγίης. ΕΒιαΐ πον ἴλαῖ νο Ἠανο Ῥτοασ]μοά ἴπε 
εαβ]εοῖ. ἴμε οἴπεγς ἴοο Ὢο Ὕνεγε Ρτίχε-νΊππετς απᾶ 
ν]οίοτς «Ποι]ά Ῥε παπιαά. Ότρπεις νας νἰοοτίοις 
νηἴῃ τε Ίντα. Ηετασ]ες ἴπ ἴποε τοισ]-απά-ἴαπωρ]ε, ἵπ 
Ῥοχίπςσ Ῥο]γάεισας. ἵπ ντεςήπο Ῥε]εις. ἵπ ἴμε ἀῑξοις 

5 Απ απο]επῖ παππε {οτ Οοτἶπίμ. ΟΕ. Πίαα 6. 159. 
5 Νοῖ ἴπε ναπιρίτε η Πίο πχγςες Επσηίεπεᾶα ππτα]γ 

ομΙ]άτεηπ. ἉῬιπίατομ (αε Ρψίή. ΟΥ, 9) απ Ραιδαπῖας (10. 19. 1) 
τεζεγ ἴο οισ Ἱ,απιῖα, ἀαισηῖίετ οἳ Ροδεϊάοη. α5 πιοῖπεγ οἱ ἴπα 
εαγ]εδί 919ΥΙ, πποδε τοςΚΥ 5εαῖ ταν 511 θε 5εεπ αἲ Γ)ε)ρΠ!. 

4 Ῥαπξαπῖας (9. 1. ϐ) σῖνες Ηε]ις α 5Πατε ἵπ {πε {οιπάϊῖπς 
οἳ ἴπε [5{πππῖαπ (σαππες: οἴπετς αξοτῖρε ἴπε {οαιπαάα[ῖοπ οἴίῃοετ 
ἴο Ῥοδεϊάοπ αοπο οἵ Το ΡΙΣΥΡΜΙΣ ον (ἱαπσας ος ΤΠεδεις. 

δ ϱσα]αῖς ννας α π]ησεᾶ 5οπ οἳ ΟτεΙΗγία απᾶ Ῥοτεας. ΤάΚε 
πιοδῖ οξ ἴῃε Ἠετουος Πετε ππεποπεᾶ, πε ἴοοκ ρατῖ ἵπ ἴπε Άτρο- 
πας ΕκρεάΙίοη. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΣΤΟΜ 

Πηλεύς, δίσκον Γελαμών, ἐνόπλιον Θησεύς. ἐτέθη 
δὲ καὶ ἵππων ἀγών, καὶ ἐνίκα κέλητι μὲν Φαέθων, 

16 τεθρίππῳ δὲ Νηλεύς. ἐγένετο δὲ καὶ νεῶν ἅμιλλα, 
καὶ ᾿Αργὼ ἐνίκα, καὶ μετὰ ταῦτα οὐκ ἔπλευσεν, 
2 Δ 7 δν 5 / ε 2 / ϱ) [ο ον 

ἀλλὰ αὐτὴν ἀνέθηκεν ὁ ᾿Ιάσων ἐνταῦθα τῷ Ἰ]ο- 
σειδῶνι, καὶ τὸ ἐπίγραμμα ἐπέγραψεν, ὃ λέγουσιν 
᾿Ορφέως εἶναι" 

᾿Αργὼ τὸ σκάφος εἰμί, θεῷ δ᾽ ἀνέθηκεν ᾿]άσων, 
Ίσθμια καὶ Νεμέοις στεψάµενον πίτυσιν. 

Ὅπου δὲ θεοὶ ἀγωνοθετοῦσιω, ἡμίθεοι δὲ νικῶσι 
καὶ νικῶνται, ἀναπαύεται δὲ ᾿Αργώ, τίνα τούτου 
τόπον καλλίω ἐξευρεῖν ἐδύνατο αὐτὸς ὁ Δαίδαλος 
πτεροῖς πετόµενος, οὐχ ὅτι γε δὴ τὸ Δαιδάλου. 

16 ποίηµα; ἀλλ᾽ οὔτε ἀπέδρα οὔτε ἐπεχείρησεν οὔθ' 

ὅλως ἐμέλλησε" καταλείπεται τοίνυν αὐτοὺς τοὺς 
Κοριθίους ἐκβαλεῖν αὐτὸν μήτε κρίσεως προτεθεί- 
σης μήθ' ὅλως αἰτίαν ἔχοντας' ἐπενεγκεῖν. καὶ 
τοῦτ᾽ ἂν' ἐπείσθη τις κατὰ Κορινθίων ὧν οἱ πρό- 
γονοι. διὰ πάντων λλήνων µάλιστα δὴ δικαιοσύ- 
νην ἐπήσκησαν, ἢ; γὰρ οὐχ οὗτοί εἰσιν οἱ τὰς 
τυραννίδας ἐν ταῖς πόλεσι καταλύοντες καὶ τὰς 
δημοκρατίας καθιστάντες καὶ τὰς ᾿Αθήνας ἀπὸ 
τῶν τυράννων ἐλευθερώσαντες, πρότερον μὲν ἀπὸ 

17 Ἱππιου, ὕστερον δὲ ἀπὸ Κλεομένους, καὶ μετὰ 
ταῦτα ὡς αὐτοὶ ᾿Αθηναῖοι πρᾶγμα ποιεῖν ἐπ- 

1 ἔχοντας ΝΙΟΤΥΕΙ : ἔχοντος. 3 τοῦτ) ἂν ΟΤΟΘΡΥ : τοῦτο. χ χ 
5 ἢ Επιροτίας: ἡ Μ, ἡ ὉΒ. 

. 

1 Ώοιβρί]ες» ἑοπιροδεά Ὦ} οἱ απλο ΗΙΠΙΡΕΙΕ, 
508, 8 9. Ὕνηετο ΙΤ ἶ5 Ἰοἰκπρ]γ 5ασρερδίεὰ ἴλαί Γαεάα]ας 

ππαςο πε δίαΐε ννμ]ο]ι Ίας 5ο πιγς[ετΙοιςΙγ ἀἰδαρρεατεά. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΤΥ-ΘΕΝΥΕΝΤΗ ΡΙ5ςΟΙ ΒΡΕ 

Τε]απιοῃ. ἵπ ἴ]πε οοπίεςε ἵπ αππποαν ΤΠεσειας. Απά 
ἴπενγο Ἠαά Ῥοετ ἱπςΠ ιο αἷςο α οοπίοςε {ου Ἠογςας. 
απᾶ Ῥημαξίποι νοπ υΙ α οοΙΓ5ΟΥ. απᾶά Νε]ειις πο Ιξ 
α ἵεαπι οἱ {οιγ. Απάα ἴπετο ἵνας αἷξο α Ῥοσαίγασςα, ἵπ 
ΝΠΙΟΠ Άγσο νγας ἴπε ΥΙΠΠΘΣ, απᾶ αξίεν ἰπαῖ 5ο καϊ]εᾶ 
ΠΟ ποτε. Ραΐ ο; αςοπ ἀαάισαϊεά Πεν ἴπετο {ο Ῥοκοϊάο, 
απᾶ ε οαγνεᾷ οἩ Πεγ α οοαρ]αῖ, ν’ Μο] ΠΠΕΏ 5αγ ἶς ἴμε 
νγοχ]ς οἳ ΟΥρῃεις : 

Τ απ ἴῃε σοος-ςΠ{ρ Άγρο, ἴο ἄοα Ὦγ ;αςοπ ἀενοίεᾷ, 
Ἠποίου ἵπ Γςιμππίαπ (αατποας, οτονπὸς πνῃ Χοπιθαῃ 

ρίπο.1 

Ῥαϊ α Ῥίαςε νηετο σος οοπίτο] ἴλπε σαη1θς. απ 
πεγοες ατα ἴ]μο νἰοῖους απά ἴΠο ναπαιςμες, απά ΆΑγοο 
Πες αἲ τεςί-- υμαϊ Ἰονε[ετ Ῥ]ασοο ἴἶλπατπ ἰΠῖς οοι]ά 
"Ἐαεάα]ας ΠἰπαςεΙ ἀἰξοονεν ας Ίο Πενν νη νΊπος---ἴο 
καν ποϊ]μίπο, οἳ οοπχςς, οἳ ἴλαῖ ςἴαΐαε πιαᾶο ὮΥγ Ώαε- 
ἀαας 23. αγ. ἰπαῖ εἴαϊαο οΓ πηίπε ποαίῃοεν ταἩ αἵναγ 
ΠΟΥ ἴτιεά ἴο ἆο 5ο ΠΟΥ Παά αΠΥ 5αο]Ὦ {πεπίίον αἲ α]]: 
Επετγείοτο νο ατα ]εβί {ο οοπο]αάςε τμαῖ ἔο ( ουπεΠίαης 
Ώπεπηςε]νες Ῥαπίςμες ΙΕ, ποῖ οπ]γ νηζποιί Πο]άϊπο αγ 
Ὠπα], Ῥας αἷςο νπτποαῖ Πανίηπσ αηΠγ «παγοε αἲ α1Ι το 
Ργίηο ασαἰπςῖ Π. Απά ν΄ πα ΔΏΥ 9Π6 σος Ῥεμενεά 
εΠῖς π μα ἀϊςογααΙῖ οἱ ἴμε (οτϊπίμίαης, νοςο {ογς- 
{αΐπενς Ίνεγε Ρρτε-επηιπεπῖ απποπσ [πο (τεοκς {ον οι]- 
Ἠναβπς Παςῆσε ΤΟΥ, 1 αδίςγοι. νας Τἳ ποῖ ἴλογ νο 
Ῥαΐ απ επ ἴο ἴο ἐγταππίος ἴπ ἴ]πε οἶ[ῖες απά εσίαρ- 
Πςῃμεᾶ ἴμο ἀθπιοσγασοῖες απ {ουά ΑἴΠοαπς ἔγοπι Που 
ἵγταπίὶς-- “πεί Έοπι Ηἱρρίας απά Ἰαΐον Έγοπι (Ἴεο- 

ΊΠΘΏΕς ἕ---απᾶ νο αἲίῖον ἐπαῖ, πει Αἰπεπίαης {Ποπῃ- 
φε]νες ιπάετίοο]κ ἴο Ῥρίαγ ἴΠε τὸ]ο οἳ ἨΗΏρρίας απά 

5 Ἠετοάοῖις αονς Οοτἴπία πο ρατῖ ἵηπ ἴπε εχρι]δίοπ οΕ 
εἶπεν Ηϊ ρίές οΥ ΟΊεοππεπεΣ. απἀ (Ἴδοππεπες ἵνας ποῖ α 
ἐγταπί Ριΐ α Ὡρανγίαη Ἰκϊπρ ν/Ἡο 5εἰζεᾷ ἴπε ΑΛοτορο!15! 

1Τ 



ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

εχείρουν Ἱππίου καὶ ᾿Ισαγόρου καὶ τυραννίδα τῆς 
Ἑλλάδος καθίστασθαι, πρῶτοι μὲν αἰσθόμενοι, 

/ λ » / ς / - ”/ - µάλιστα δὲ ἀλγήσαντες, ἡγεμόνες τοῖς ἄλλοις τῆς 
ἐλευθερίας καταστάντες, καὶ ταύτην τὴν διάνοιαν 

2 / - 2 φ / 3 Δ λ »-ὴ ο) οὐ µόνον ἐπὶ τῶν ᾿Αθηναίων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν 
Λακεδαιμονίων διαφυλάξαντες; καὶ γὰρ' Λακεδαι- 

/ ς Δ τ Α ᾖν - ή 1 µονίοις ὑπὲρ τῶν κοινῶν δικαίων τῆς Ἑλλάδος 
μετὰ τῆς Θηβαίων καὶ ᾿Ἠλείων πόλεως ἀντέβη- 
σαν: ᾧ καὶ διέδειξαν οὐ φιλοκάλως ἔχοντες' ἀλλ᾽ 

ἁπλῶς φιλέλληνες καὶ φιλοδίκαιοι καὶ φιλελεύθεροι 
18 καὶ µισοπόνηροι καὶ µισοτύραννοι. µισοβάρβαροι 

μὲν γὰρ οὕτως σαν, ὥστε εἰς Θερμοπύλας τε- 
τρακοσίους σφῶν αὐτῶν ἀπέστειλαν, ὅτεπερ καὶ. 

Λακεδαιμόνιοι τριακοσίουςῖ ἐν Σαλαμῖνι δὲ ἠρί- 
στευσαν καὶ τῆς νίκης αἴτιοι κατέστησαν. Ἡρο- 

δότῳ γὰρ οὐ προσέχω, ἀλλὰ τῷ τάφῳ καὶ τῶ 

Ῥιμωνίδῃ, ὃς ἐπέγραψεν ἐπὶ τοῖς νεκροῖς τῶν 
Κορινθίων τεθαµμµένοις ἐν Σαλαμῖνι: 

ζω / ”/ / ε] α) / ”/ ἐρ ὦ ξένε, εὔυδρόν ποτ᾽ ἐναίομεν ἄστυ Ἠορύθου, 
η ”’ αν. ”’ / νῦν δ᾽ ἁμὲ Αἴαντος' νᾶσος ἔχει Σαλαμίς. 

ξς κα Ν / - Ν / ς / 

ῥεῖα δὲ Φοινίσσας νῆας καὶ Πέρσας ἑλόντες 
καὶ Μήδους ἱερὰν Ἑλλάδα ῥυσάμεθα .» 

γὰρ αἀάεὰ Ὦγν Ανηϊπη., 
Φιλοκάλως ἔχοντες] φιλολάκωνες ὄντες 3ε]4εη. 
τριακοσίους (οΡεῖ, τε]γῖπρ' οπ Ηετοά. 7. 309: τετρακοσίους. 
δ᾽ ἁμὲ Αἴαντος Ν΄ αἱο]κεπαετ απᾶ Ῥετρ]ς: δὲ μετ) Αἴαντος 

ΜΔΒ., δὲ ἀνάματος Ε]αϊατο]. 
5 "Ἑλλάδα ῥυσάμεθα φἈροῦγ.: Ἑλλάδ᾽ ἱδρυσάμεθα, "Ἑλλάδα 

ῥυόμεθα Ῥ]αἴατοΠ. 

18 
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ΤΗΕ ΤΗΙΗΤΥ-ΡΕΥΕΝΤΗ ΡΙΞΟΟΙ ΒΡΕ, 

Ίδασογας 1 απᾶ ἴο 5εῖ αρ α ἴγταπηγ ονεν Ηε]]ας, Ρεΐπρ 
ἴπε βνςί {ο 5εηςε ν]ιαῖ ννας σοΐπς οπ απάἀ Ρεΐπσ ο5ρεςῖ- 
Β1Υ Ραϊποᾶά ἰΠετεαί, Ιοά ἴπε νγαγ ἴο {γοοάοπι Τον ἴμε 
οἴπεις απά πιαϊπἰαϊπεἁ ἴλαῖ ραχροδοε, ποῖ οπ]γ ἵπ ἴ]ε 
οα5ο οΓἴμε Αἰμοπίαπς, Ρἱ αἷςο ἵπ ἴλαῖ ο/ {πε Βραγίαηςὸ 
Έον εχαπηρ]ε, ἵπ οΟοπιραἩγ γη ἴλμε οἰαῖος οϐ Τπερος 
απᾶ Ες ἴΠεγ ορροξδεᾶ ἴ]ε Βρατίαης ἵπ ἀείεπος ο6 ἴλα 
ΕΟΠΙΠΙΟΠ τ]σ]ές οἳ Ηε]]ας 5: απά ΡΥ ἰΠίς αοῖ ἴΠογ αἱδο 
5πονγες ἰλαῖ ἴ]εγ ἵνεγε ποῖ ππεγε Ίονενς οϐ Ποποις, Ρα 
ταίπεν Ίονεις οἳ Ηε]]ας, οἳ ]αςίίσοςε, ο {γεαάοπα, απ 
Παΐονς οἳ νΙ]αΙπγ απά ἵγταπηγ. Ὑς5, απᾶ ἴμεγ Ἱνογα 
ιο] Παϊενς οἱ Ῥατρατίαης αι ἴΠεγ ἀἱςραίοεπεά ἴο 
ΤΈΠενπιοργ]ας ἔοις Μαπάγος ο ἴεῖγ ον ἴχοορ5 οἩ ἴ]ια 
64Π16 Ο0088ΙΟΠ ΟΠ ὙΠΙΟΙ ἴλμο Βρατίαης εοπί ἴῃτεος 
Ἠπάγεα." Απά αἲ βα]απιῖς ἴΠεΥ Ὕνοη ἴπε Ῥτῖπε {ου 
γα]οιγ απᾶ Ῥεσαπιε γεςροηςίρ]ε {ΟΥ ἴ]ιο νἰοίουγ. Του 1 
ΡαΥγ πο Πεεᾷ {ο Ηετοᾶοῖας " Ρα ταῖῃεν Το πε {απετα] 
πιοπαπιεηπῖ απά ἴο Ῥίπιοπίάες, Νο οοπιροςθά ἴμπα 
{ο]]ονίπο ερἰίαρ]ι {ου ἴἶιο Οοτιπίλίαπ ἀἆθαά πο ννεγε 
Ῥυτίος ἵη βα]απιῖς : 

Ο «ἰταησεγ, οΏςε γε ἀνγε]ί ἵπ (οτίπί] Ῥ]ερί 
ΥΠ {οαπίαίΐης : ΠΟΥΥ με ἶδ]ο οϐ Α]ακ Πο]άς 
Οταν Ῥοπος. ΙΙ εαςο νε ἴοο]ς ΡΠμουεπἱοἴαπ οΠἱρς, 
γαπαιίςπες α]ίκε ἴλε Ρετείαπς απ ἴ]λε Μεάος, 
Απ 5ανεᾷ οἱΓ 5αογοᾷ ἨΗε]]ας {γοπι ἴμο {06.5 

1 Ίδαροτας γΙε]ᾷεᾷ ἴμε Αογορο]ΐς ἴο ΟΙεοΊπεπΠο5. Ἠο γναβ 
Όπε ομΙεξ ορροπεπί οἱ (Ἰεϊείπεπος αξίετ ἴπε εχρι]δίοη ος 
ΠἩιρρῖας. 

1 Οοτῖπίμ. Έπερος. απἀ Ἠ]ς ἴοο]ς οοπΙΠπΙΟοΠπ αοἴοηπ {ο α 
Ῥτίεί πιοπιεπῖ αξῖεν ἴπε Ῥεασε οἳ Νίοῖας, ἴΠοιβ] ΡγεδαπιαΡΙγ 
{οΥ 5ε]ῇδῃ τεαδοη». 

ὃ 08, Πετοάοῖις Τ. 2902. 
6587. 
δ Ῥ]απίατομ, ἄε Ηεγο. πιαἰίσ. 99 Ὦ, βῖνες ἴο εριίαρη ια 

ποῖ ἴπε ροεί5 ΠαΠῃΘ. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΣΤΟΜ 

ἔστι δὲ καὶ ἕτερον ἐπίγραμμα Σιμωνίδῃ εἰς αὐτὸν 
τὸν στρατηγὸν ἐξαίρετον' 

οὗτος ᾿Αδειμάντου κείνου τάφος, οὗ διὰ βουλὰς 
Ἑλλὰς ἐλευθερίας ἀμφέθετο στέφανον. 

ἠλευθέρωσαν δὲ καὶ τὴν Σικελίαν ἀπὸ τῶν βαρ- 
βάρων, καὶ τὰς Ῥυρακούσας δὲ ἀπὸ τῶν τυράννων. 
ἦν δ᾽ ἰδεῖν Διονύσιον ἐν Γορύθῳ, θέαμα κάλλιστον, 
οὐδενὸς κύριον ἀλλ ὅμως οὐδὲ τοῦτον οὐδεὶς 
ἠδίκει οὐδὲ ἐξέβαλλεν οὐδ᾽ ἀπήλαυνε τῶν ἐκ 
Σικελίας." 
Τὸ δ᾽ ἀνάθημα τῆς πόλεως τίς ἀνέτρεψεν; εἴ' 

μὲν οὖν στρόβιλος ἢ πρηστὴρ ἢ σκηπτὸς ἐμπεσών,' 
σείων καὶ κεραυνὸν ἰθύνων-- εἰ δ᾽ ἔστι τις κρίσις 
ἀνδριάντος, οἵαν φασὶν ἐν Συρακούσαις γενέσθαι 
--ὃν δὲ τρόπον οὐκ ὀκνήσω ἐπεμβαλόμενος δι- 
ἡγήσασθαι΄ Ῥυρακοσίους τοὺς ἀποίκους τοὺς ὑμε- 
τέρους ἐν πολλοῖς πολέμοις πρὸς ΓΚαρχηδονίους 
καὶ τοὺς ἄλλους βαρβάρους τοὺς τὴν Σικελίαν καὶ 
τὴν ᾿Ιταλίαν κατοικοῦντας ὁ χαλκὸς ἐπιλελοίπει 
καὶ τὸ νόμισμα" ἐφηφίσαντο οὖν τοὺς τῶν τυράν- 
νων ἀγνδριάντας- οἱ δὲ πολλοὶ ἦσαν παρ) αὐτοῖς 
χαλκοῦ πεποιηµένοι- συγκόψαι κρίσιν γε ἐν αὑτοῖς 
ποιήῄσαντες, ὅστις ἄξιος αὐτῶν καταχωνευθῆναι 

1 ἀπήλαυνε (ΤΟ5ΡΥ : ἐξήλαυνε. 
τῶν ἐκ Σικελίας] ΩΙπάοτέ ἀε]εῖςς. 

ὃ εἰ] οὐ Αγηϊηι. 
4 Ατηϊπι 5ΗδΡεοίς α Ίασιπα αΕἴεν ἐμπεσών. 

2 

1 Οπεᾷ Ὦγ Ρ]πίατομ. ορ. ο. 99 Ἐ, Ῥιἳ η ιοιῖ παπηῖπρ πε 
Ρροεῖ. 

20 



ΤΗΕ ΤΗΙΗΤΥ-ΡΕΝΕΝΤΗ ΡΙ2ΟΟΟΒΡΕ, 

Απά Ῥἰπιοπίάες αἶξο Πας αποϊλον ορίίαρη τοξειίης 
Ρατσι]ατ]γ Το ἴ]ε οοπππαΠάεΥ ΗΙΠΗΣΕΙ: 

Ηενε Πες ἰλαί Αάεϊπιαπίας Ργ νηοςα ἀεδίσης 
(πεεσος Ῥουπά αροαῖ Πεν Ῥτοις {αν {γοοάοπις 

οΤΟΝΗ.Σ 

Απά ναί ἶς ΏἹογο, ἴμο Οοπμίαης αἱςο εἔγοσά πΙο]γ 
ἤγοπη ἴ]ιε {ογοίσπογ απιά Ὀγγασιιςο ἴοο ἔγοπη που ἐγταπῖς." 
Απά Πουγείας γνας ἴποιῃ {ο Ῥο «οσον ἵπ ϱοτἰπίῃ--ᾱ 
πιοδί ο]οτίοας «ροοίΐαςσ[ο ἵ---“πουπ οἳ αἲ] Ἠὶς Ῥουνου:; απά 
γαῖ πο οπε ντοηπσοά ονοῃ Είπα οΥ ἴτίος Το Ραπῖςα Ἠΐπα 
ος {ο ἀορτίνε Πίπι οῇ ἴ]λο νεα] ο Ρτουσ]ηῖ ντ Πίτα 
ἔγοπα 16Ι]γ.ὁ 

Ῥιΐ νο ονετίαγπες ἴ]ο εἰαίαε ἀεάίοαίεα Ὦγ ἴ]ιε 
ον ΟΡοοιµςο, ΙΕ ΤΕ ννας α νηϊγ]νπά οἵ α Παγτίσαπο 
ο α παπαάετρο]ί Ειαί ςἴγαο]ς 11, σασί 1 Το Τοῦου 
απᾶ ἀαγίῖπο Πσλίπίπς αἲ Ττ ἱ--Βαἳ 1 1 ἶς α αποςίοπ 
οἱ 5οπιθ πία] οἱ α εἰαΐπε, 5ο] ας ἴμογ 5αγ ἴοο]κ ρ]αςε 
ἵπ Όγτασαςε-- Ριἳ ουν Τί ἴοο]ς Ῥίαςε Τ «Πα]] ποῖ εἨγίπ]ς 
Πγοτα ἴο]]ίπς ὮΥ Ὕναγ οἳ ρατοπί]οςίς. Το ΔγΤασΙδαΠς, 
γοιν οο]οπὶςίς, ἵπ ἴπο οοιγςαο ο ἰλεῖ ππαΠγ νατς 
ασαἰποί πε (ατιμασίπίαης απἀ Ίο οἴμεν αἱίεῃς νο 
ἀννα]ί ἵπ θἱο]ν απἀ Πα]γ. Παά τα οτί οἳ Ώγοπσε απἀ 
ΟΙΥΥΘΠΟΥ : 5ο ἴπεγ νοῖθά ἴλαῖ ἴμο σίαίαες οἱ επεῖν 
ἰγταπῖς---πιοςῖ ΟΕ ἴ]ε εἴαΐαος ἵπ Ε]ποῖγ ον ννεγο πιαᾶε 
οἱ Ῥγοπσε-- «Ποι]ά Ὦε Ῥνοκει αρ. ἴμαί ἶς, αἲτον ἴ]ο 
ῬεοΡρ]ε Ἰαὰά Πε]ά α ἱπία] ἴο ἀείεγππίπο νΙΟΠ οἳ ἴ]ο 
εἰαΐίιος ἀεςογνεςά ἴο ο πιε]ίοᾷ ἄονπι απά ννπῖον αἰα 

2 Ἔϊπιο]εοη ἴπε ΓΙρεταίον ἵπ με γεατς 441-298 Ἡ.ο. ἴν]ος 
ἀο[εαίεὰ ἴπε Οατίπαρϊπίαπς απά ἄτονο ἴ]οπι Ιπίο π/εδίεγη 
ΞΙ6ΟΙΙΥ. Πο αἱξο 5αρρτες5εά πιοδῖ ΟΕ ἴπε βΙαϊΙαπ ἰγταππῖες. 

Σ Ῥ]αίατοϐ, Ίήπποίεοη 14. 5αγς Ὠἱοπγδίις Ὕνας αἰ]ονεά ἴο 
ἴα]κε υητῃ Ἠίπα α «πια]] απιοιιπῖ ο8 ΠΙΟΠΕΥ. απᾶ ἴπαῖ πο Ώοσαπιε 
απ ορ]εοί οϐ πιο Ιπίεγεςί ἴο Ὠοῖ]ᾗ ἴπο ϱοτΙπίμίαπς απ ἴπε 
(οπεε]ς ἵπ 6εποετα]. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΣΤΟΜ 

Δ 5 ”/ Ν / - / 4 4 

καὶ ὅστις οὔ: καὶ περιγίγνεται τῇ δίκη, ἵνα καὶ 
-- ) / / ή / ς ] τοῦτο ἀκούσητε, Γέλων ὁ Δεινομένου. οἱ ὃ 

”/ / . / Ν ”/ /΄ 

ἄλλοι πάντες κατεκόπησαν, πλὴν ἄρα Διονυσίου 
ο - - - 1 

τοῦ πρεσβυτέρου τῶν τὸ σχῆμα τοῦ Διονύσου 

περικειµένων. 
) Δ / Ν 2. “ο ο) / / ”- 

Εἰ δὲ γένοιτο καὶ παρ᾽ ὑμῖν ψήφισμά τι τοιοῦτον, 
ἀνδριάντων εὐθύνας εἶναι, μᾶλλον δ᾽ εἰ θέλετε «καθ- 

-- 2 - . 

άπερ ἐφηφισμένον γε τοῦτο καὶ ἀγῶνος ἐνεστη- 
Κότος, δότε µοι, δότε τοὺς λόγους ὑπὲρ αὑτοῦ" 
πρὸς ὑμᾶς οἷον ἐν δικαστηρίῳ ποιήσασθαι. 

” / 4 / ὃ - δ α 

Άνδρες δικασταί, ἅπαντά φασι δεῖν προσδοκᾶν 
- -- ο ε) 2 - - ἐν τῷ μακρῷ χρόνῳ' οὗτος δ᾽ ἐν τῷ βραχεῖ κιν- 
/ - Δ ς ”/ ς / α) 

δυνεύει τεθῆναι μὲν ὡς ἄριστο "Ἑλλήνων, ἐκ- 
πεσεῖν δ᾽ ὡς πονηρότατος. ὅτι μὲν οὖν καλῶς καὶ 

. ον ” 

δικαίως καὶ συµφερόντως τῇ πόλει τῇ ὑμετέρᾳ 
Αα - / καὶ πᾶσι τοῖς Ἕλλησιν ἐστάθην, πολλὰ ἔχων 

α] - ΔΑ ς - / / / 

εἰπεῖν ἓν ὑμῖν βούλομαι διηγήσασθαι γενόμενον 
ἐν ταῖς αὐταῖς Συρακούσαι.. καὶ γὰρ οἰκεῖον 
τὸ παράδειγµα, καὶ δίκαιον ἴσως ἐστίν- ὥσπερ 
ἐκεῖνοι τιμῶσι τὴν µητρόπολιν, οὕτω καὶ ὑμᾶς 

Αα. 2 - ”- 

τὰ τῆς ἀποικίας τῆς ὑμετέρας ἔργα καλῶς ἔχει 

μιμεῖσθαι. 
“9 - / Δ Δ 5 / α) / / κεῖνοι τοίνυν κατὰ τοὺς ἀρχαίους ἐκείνους χρό- 

/ 

νους Λευκανόν τινα ἄνθρωπον, ὅτι πρεσβείαν τινὰ 

Διονύσου Ο8841ΡΟΠ : Διονυσίου. ” 
αὑτοῦ (ΥΟΒΡΥ: αὐτοῦ. 
ἐστάθην] ἐστάθη Επιρετί5. 
καλῶς ἔχει] ἃ καλῶς έχει Ἠεῖδκε, ἃ ἂν καλῶς έχη Ν Π]αππο- 

ν(σ. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΡΕΥΕΝΤΗ ΡΙ20ΟΙ ΠΕ 

ποῖς απᾶ-- {ον γοι πηιιςὲ Ἠσαν ΕΠίς ἴοο-- (ε]οπ 1 5οἩ 
ΟΕ ΓΏεἴποππεπες ςαγνίνας το ἱγία]. Ας {ου ἴμο οἴμοτς, 
ἴπεγ αἰ] ννογο Ῥγοκοπ πρ. εχοερί οῇ οουγςο {με 5ἰαΐια 
οἳ ὨΏιοπγςίαςᾱ νο εἰάον ο ἴ]ο ραῖν ρογίγαγεά ννεαι- 
πο ἴΠε αἰἰτραῖος οἳ ΠΏίοηγκας. 

Τπεπ 5αρροδίπσ 5οπιο 5ο ἆοογεςο νετε ἴο Ὦε 
Ραςςεα ἵπ Οογίπίῃ Τοο, ργεδοηρίπς ἐλαῖ σἰαϊαος «ποι]ά 

Ῥε 5αρ]εοίῖεά ἴο απ αοοοαππς---ος γαίμον, 1 γοι 

Ρ]εαςα, 5αρροςίπο ἰλὶς [ο Ἰανο Ῥοσι αἰγοαάγ ἀεογεεά 
απά α Γγία] ο Ἠανο Ῥεεπ ἱπςΗΓπἰίος-- ρονπαξ πἹε, ῬΤαγ 
Ρετπῖξ πῃλθ, ἴο πιαΚο πΙΥ Ῥ]οα Ῥοείογο γοι ἵπ ΠΙΥ ΟΝΏ 
Ρομα][ ας ΙΕ ἵπ οοιγί. 

(επί]ειποπ οΕ Ίο 111γ. ἴἱ ἰς καϊά ἴλαϊ απγ λίπος πιαγ 
Ρε εχρεοῖεςᾷ ἵπ ἴ]ο οοαγςο ο ἤππος Ῥαἱ Ἠο ννο εἴαπᾶς 
Ῥείοτε γοι ἰς ἵπ ]εορατάν οἱ βγεί Ρείΐπρ εεῖ αρ ας ἴμα 
ποβ]οςί απποπο ἴλπο (τοοκς απά [πετ Ῥείπο οαδί οί 
αξ ἴπε γνουςί, αἲ] ἵπ α Ὀνίοξ ραπ οἱ πε. Ἀουν Έπεῃ, 
ἴο Ῥτονε ἴλΠαῖ Τ ννας 5εῖ αρ Γαἶτ]ν απά Παςί1γ απἆ ἴο ἴ]ε 
σοοςᾷ οξγοιγ οἳἵγ απ οἱ αἰ] ἴπο (ατοεῖςς, Ε οοι]ά 5ρεα]ς 
αἲ Ἰεπσίῃ, Ῥαῖ ἴπετο ἶς οπο ἴΠίπς 1 ἆο νναπί ἴο {ε]] 
γοιι ταση ἴοοις Ῥίασο ἵπ ἴλαί 6αππε Όγτασαςα. Ἐον 
ἵπάεες ἴλπε Π]αςἰταίίοι ἶς σογήλαπο, απ ἴπετο πιαγ Ῥα 
Ἱαςῆος ἵπ Τε ἴοο--]αςδί αξ ἴ]ιε Ρεορ]ε οἱ Ἄγτασιςε 
ποποιχ ἴ]εῖν πποί]λογ-οΙἴγ. 5ο αἱξο ΤΕ ἶς νγε]] ελα γοι 
«Ποιά {ο]]ουν ἴΠο εχαπρ]ε οἳ γοιχ «όΙοἩγ. 

Ὑοτγ ννο]], ἵπ ἴοςο οαγ]γ ἆαγς, Ροεσαι15ο ἃα οργίαϊίπ 

Γποαπίαη «ροκο Ὠοτίο ἵπ τερογίίηςσ 5016 πὶςδίοῃ 

1 Ἐγταπί οἳ Όγτασιιδε 480-4781.ο. ΠΗΙῖς ςἴαϊιεῖ5 ἹπιπιΙΠΙγ 
{τοπ ἀεδίγιςοη να» ἀουβρί]εςς ἆπε ἴο Πὶς Ρεῖπς Ροίῃ ἴπε Ενςί 
απᾶ ἴμε πη]]άεςί ἵγταπί οἱ ἴ]παί οἵϊγ. 

ἡ Βιοηπγςίις Όνε Ε]άεν τα]εά Όγγασιιδε ἔτοπα 405 {ο 96” Β.ς, 
Φεαϊρίο ἰ5 5αἷᾷ ἴο Ίανε οἰαδςεά ίπι γῆν Αραΐλμοσ]ες ας Γνρίῆν- 
ης ἁατῖπς απά 5ασαοϊϊγ. Νε ατε Ἰοᾷ ἴο Ἱπ[ον ἴμπαί οί] ἴ]ιο 
οἰάειν απ ἴια γοιησεν ΠΓἱοηγςδίις Παςᾶ δίαίιπες 5ο πιαᾷε ας ἰο 
5ισσεςί πο ροὰ ἔτοπι Ὑποπι ἰΠεῖγ Παπῃε Ίνας ἀετῖνεά. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

α] 4 -- ) [ή / 4 / .) ” εἰς τὸν δῆμον ἀπήγγειλε δωριστί, ἡσθέντες αὐτοῦ 
τῇ φωνῇ τά τε ἄλλα ὑπὲρ ὧν ἧκεν οὐκ ἄπρακτον 

/ Δ Δ 

ἀπεπέμψαντο καὶ ταλάντῳ ἐδωρήσαντο καὶ τὴν 
-- Δ Δ - 

εἰκόνα τοῦ σώματος ἐστήσαντο, καὶ διὰ τοῦτο 
- β 

πολὺν ἔπαινον ἐκτήσαντο' παρὰ τῶν ἀστυγειτόνων 
ο - Δ - 

καὶ τῶν ἐκείνη Δωριέων, τῶν τε ἄλλων καὶ τῶν 
”. 4 

τὴν ᾿Ιταλίαν κατοικούγτων, ὡς εὖ τὸν ἄνδρα καὶ 
Αα / - 

φΦιλοκάλως ἀμειφψάμενοι ὑπὲρ τοῦ γένους τοῦ 
- ων - Ν 

Δωρικοῦ, οὗ τὴν φωνὴν ἐπησκήκει ἄχρι τοῦ καὶ 
λέγειν δυνατὸς εἶναι. 

3 τς - 

Εὲ δέ τις οὐ Λευκανὸς ὤν, ἀλλὰ “Ῥωμαῖος, οὐδὲ 
- - ε 

τοῦ πλήθους, ἀλλὰ τῶν ἱπποτρόφων, οὐδὲ τὴν 
Ν λ 

φωνὴν µόνον ἀλλὰ καὶ τὴν γνώμµην καὶ τὴν δίαιταν 
ΔΝ Δ - - 4 / 3 ΄ Ν (2 

καὶ τὸ σχῆμα τῶν "Ἑλλήνων ἐζηλωκώς, καὶ ταῦθ 
οὕτως ἐγκρατῶς καὶ περιφανῶς, ὡς οὔτε τῶν πρὸ 

5 -” « / ”/ - ν] ς α ς / 

αὑτοῦ ᾿Ῥωμαίων οὔτε τῶν καθ αὑτὸν Ἑλλήνων, 
. / / ” Δ ο - Ν Ν ς / 

εἰρήσεται γάρ, οὐδὲ εἷς. τῶν μὲν γὰρ "Ελλήνων 
/ ο α) - - 

τοὺς ἀρίστους ἔστιν ἰδεῖν ἐκεῖσε πρὸς τὰ τῶν 
δ / / 3 / Δ δε λ 

ωὠµαίων πράγματα ἀποκλίνοντας, τὸν δὲ’ πρὸς 
Ν ” ε / Δ / ᾳ λ Δ εν) / 

τὰ τῶν “Ἑλλήνων καὶ τούτων ἕνεκα καὶ τὴν οὐσίαν 
Ν ΔΝ ΔΝ 3 / λ / 2 ς - 

καὶ τὸ πολιτικὸν ἀξίωμα καὶ πάνθ᾽ ἁπλῶς προ- 
..” ϱ ὁὸ 3 - - ο .] λα / ο 

ἵέμενον, ἵν αὐτῷ περιῃ ἓν ἀντὶ πάντων Ἕλληνι 
δοκεῖν τε καὶ εἶναι--εἶτα τοῦτον οὐκ ἐχρῆν παρ᾽ 

ὑμῖν ἑστάναι χαλκοῦν; καὶ κατὰ πόλιν γε' παρ᾽ 
εν / μα ς - Ἂ 3 / ϱ 

ὑμῖν μέν, ὅτι ᾿Ῥωμαῖος ὢν ἀφηλληνίσθη, ὥσπερ 

1 καὶ . . . ἐκτήσαντο οοπ]εσῖιτεᾷ Ὦ}γ 6οβεί. Οα4βαάβοπ ποϊεᾷ 
πε Ἱασυπα. 

3 ΑΕίετ τὸν δὲ Αγηϊτη ἀε]εῖες προστάτην. 
3 ἐν ἀντὶ Ναἱεδίιςδ: ἐναντίον. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΕΤΥ-ΡΘΗΝΕΝΤΗ ΡΙΡΟΟΙΒΕΣΗΕ 

Ῥεΐίογε ἴπε ΑςςοπιΡΙγ, ἴλοςε Ῥγτασιδαης Ίγεγο 5ο 
Ρ]εαςεᾷ Ὦγ Πῖς ἀῑα]εοί ἴλαί ἴΠεγ ποῖ οπ]γ επί Πίπα 
ποπιε 5αοσςςςβα] ἵπ ἴΠε σοποτα] ριγροςος οἳ Πὶς πιὶςοίοπ 
Ῥαΐ αἰςο Ῥγοςοπί{εᾶ Είπα νητῃ α ἴα]οπί απά 5εῖ αρ α 
ΠΚεποςς ο πα] απᾶ ο ἴλαῖ αεοοιπῖ ἴπο Ὀγτασισαης 
ΟΠ ΠΙΟΣ οοπηππεπαοπ οπι ἴΠα πεϊσπρουτίης 
οἶῆες απά {γοπη ἴ]ο Ώοτίαῃς οἱ ἴλαῖ τορίοπ, εδροοία]]γ 
{τοπ ἴλοςε νο ἀννο]ί ἵπ Πα]γ. ννπο Εε]ί ναί ἴπεγ 
ηαςᾶ τει {ο ἴ]πε πια ἵπ Ππο απά ε]εσαπί ΓαςΠίοπ ἵπ 
Ῥομα]Ε οἳ ἴμο Ἰοτίαπ τασο, π]οςς ἁἀῑα]οοί Ἰο Ἰαά 
οπ]Ηναϊοά ἴο ἴΠε ροϊπί οϐ Ῥοΐπς αοἴπα]]γ εἰοφιεπί 
Τη Τζ. 

Ἠ7ε]]. ΤΕ «οπιςθ οπε Νο ἶ5 ποῖ α Πμιοαπίαν Ῥας α 
Ἠοππαπ.” ποῖ οπς6 οἱ ἴ]πε πιαδςος Ραΐ οἱ ἴ]ο εηιες{γῖατ 
οτ6τ, οπο νο Ίας αβεοίος, πο ΠοτΕΙΥ ἴ]ο Ίαπσιασε, 
Ριὲ αἶςο ἴλο ἔποασΏί απά ππαηηους απ ἆἄγοςς οἳ ἴ]ο 
«ἀτθε]κς, απά ἴλμαῖ Του να 5ΠοΏ πιαςῖοτγ απά πιαπΙ{εςί 
κιοσθὰς 45 Πο ΟΠ6 ΑΠΙΟΠΟ οἰἴῃεν πο Ἠοπιαης οῇ δαγ]ευ 

4αγς οἵ ἴ]ο (τοεκς ο ὶς ον η πια, Ε πχαςε 5αγ., πας 
αοΠίενες- {ον νηῖ]ο ἴμο Ῥες5ί οἱ ἴμο (ανοθκς ονοεν 
Έλενο ” παν Ῥε 56εη Ἰπολμπίπς ἴονατά ἨοπιαἨ νν αγς, 
Ίο ἱπο]ίπος ἴοναγά ἴ]ο (γθο]ς απά ἴο εἶναί οπά ἰς 
καογϊΠοῖπσ Ῥοί] Πῖς ργοροτγίγ απά Πὶς ροξἶσα] εἰαπάίτσ 
απᾶά αβεο]α[εΙγ ενοετγἰῃίης, αἰππίπο ἴο αοπίονε οπε 
Μπίπο αἲ ἴ]ο οο5ί ο α]] εἰξε, παππε]γ. ποῖ οπΙγ Το 5θεΠι 
ἄπτεεκ Ραῖ ἴο Ῥο (τοείς ἴοο-- ἰακίπο αἲ] ἴς Ιπίο 
οοηρἰἀρταίίοη, οασΏῖ ο ποῖ ἴο Ἠανο α Ῥτοπσε εἴαϊαε 
πεγε ἵπ Οονπία ὁ εδ. απά ἵπ ενετγ οἴϊγ--ίπ γοινς 
Ῥεσοσμςε, ἴποισ]ᾗ Ἠοπιαπ, ηε Ίας Ῥεοσππε ἴΠοτοιρῃ]γ 

{ 

1 Τμε εαδίετη 5ποτε ο Γπιοαπῖα {ασεᾶ Ὠοτίο Ταγεπίιπι 
(πιοᾶ. Ταταπίο), 5ο ἴπαῖ ἴπε Ιποϊάεπί ἶς ποῖ 5ατρτ]5ίηρ. Άγτα- 
οπ5ε οἱ οοιτ5ε γγας Γοτῖο. 

5 Τ.ο., ἴπε Ρεορ]ε οἱ Τατεπίιτη. 
ὅ Τ,α., ἴπε 8ρεακεντ. Όεε Γπἰτοάιοβοη. 
4 Τ,αε,, ἵῃπ Ἠοπῃα, | 
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ς Δ ς ς / Δ 2 / / 4 ἴ 

ἡ πατρὶς ἡ ὑμετέρα, παρὰ Αθηναίοις δέ, ὅτι 
ἀττικίζει τῇ φωνῆῃ, «παρὰ Λακεδαιμονίοις δέ, ὅτι 
φιλογυμναστεῖ, παρὰ πᾶσι δέ, ὅτι φιλοσοφεῖ καὶ 
πολλοὺς μὲν ἤδη τῶν Ἑλλήνων ἐπῆρε συµφιλο- 
σοφεῖν' αὐτῶ, οὐκ ὀλίγους δὲ καὶ τῶν βαρβάρων 
ἐπεσπάσατο. ἐπ᾽ αὐτὸ" γὰρ τοῦτο καὶ δοκεῖ ὑπὸ 
τῶν θεῶν οἷον ἐξεπίτηδες κατεσκευάσθαι, Ἕλλλησι 
μέν, ἵνα έχωσιν οἱ ἐπιχώριοι. τῆς λα. παρά- 
δειγµα ὡς οὐδὲν τὸ παιδευθῆναι τοῦ φῦναι πρὸς 
τὸ δοκεῖν διαφέρει "Ῥωμαίοις δέ, ἵνα μηδ οἱ τὸ 
ἴδιον ἀξίωμα περιβεβλημένοι τὸ παιδεύεσθαι πρὸς 
τὸ ἀξίωμα παρορῶσι" ΚΚελτοῖς δέ, ἵνα μηδὲ τῶν 
βαρβάρων µμηδεὶς ἀπογιγνώσκῃ τῆς "Ἑλληνικῆς 
παιδείας͵ βλέπων εἰς τοῦτον. 
Ἐστάθην! μὲν οὖν διὰ τοιαύτας τινὰς προφάσεις, 

ἵνα μὴ πλείους λέγων δοκῶ προάγειν' ἐμαυτὸν εἰς 
ἀπέχθειαν. ἔστι δ᾽ οὐχ ὅμοιον ὑπὲρ ἀναστάσεως 
εἰκόνος βουλεύεσθαι καὶ καθαιρέσεως. διὰ τί; ὅτι 
ἕκαστος τούτων τῶν παρ ὑμῖν ἀνακειμένων, εἴτε 
βελτίων εἴτε χείρων ἐστίν, ἤδη τὰ τῆς ὁσίας' 
περίκειται, καὶ χρὴ τὴν πόλιν αὐτοῦ προεστάναι 
ὡς ἀναθήματος. πολλὰ ἄν τις ἔχοι εἰπεῖν ὑπὲρ 
τοῦ μὴ δεῖν Γοργίαν τὸν σοφιστὴν ἐν Δελφοῖς ἐσ- 
τάναι, καὶ ταῦτα µετέωρον καὶ χρυσοῦν. Γοργίαν 

1 συμφιλοσοφεῖν (3βΡ5, συμφιλοσοφῆσαι σσεε]: ᾿συμφιλοσο- 
φήσειν. Σ ἐπ᾽ αὐτὸ Βε]άεπ : ἐπέπαυτο. 

3 δοκεῖ ΟΤΟΣΡΥ : ἐδόκει. 4 ἐστάθην] ἐστάθη Αγπϊηι. 
δ προάγειν Επιροτῖςδ: προσάγειν. 
6 βελτίων εἴτε αἀάεὰ Ὦ}γ ΓΙπάοτΕ: κρείττων εἴτε(484ΙΡΟΠ : 

εἴτε βελτίων (αΕἴεγ χείρων) Πεϊςκο. 
Ἰ. ὁσίας Βε]άεῃ : οὐσίας. 

1 Ὠεδίτογεά Ὦν ἨΠαπαπαϊας ἵπ 146 Ἠ.ο., ΟοτΙπῖμ γνας το- 
{ουπάεἆ Ὁγ ο πας Οᾳαεδατ π 44 Ἠ.ο. ἃ5 α ἨοπιαἨ ϱοΙοΠγ. ΤΠ 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΘΗΝΥΕΝΤΗ ΡΙ50ΟΙ ΠΕ 

Ἠε]επίπεᾶ, ενεπ αξ γοιν οἵνη οἵγ ας 1: ἵπ ΛίΠεης 
Ῥεσσαςε ο ἶς Αἰποπίαπ Ιπ Ες 5«Ρεεοα; ἵπ Βρατία 
Ῥεσαιιςο Πε ἶς ἀενοῖες ἴο αἰῃ]είίος: ἵπ α]] οἵῆες ενετγ- 
νΝηεγε Ῥεοααςε Πο ρΥδαες ο εἴαάγ οἱ νὶκάοπα απ 
αἰτοεαςγ ας ποῖ οπ]γ τουςεά πιαπγ οῇ ἴμο (πτεεκς ἴο 
{ο]]ονν ἐλαῖ ρινγκ Ε νι Ἠίπα Ραἱ αἷςο αἰϊτασ[τεά ενεπ 
ΠΙάΠΥ οἱ ἴμε Ῥατρατίαῃς. Ππάεεα ΙΤ 5οεπης ἰΠαῖ πε ας 
Ῥεεπ εαιρρες Ργ {ο σος {ου Ελπίς εχρτοδς ΡΙΥροςο--- 
{ου ἴπε (τεε]ς, 5ο ἰΠαῖ ἴ]ο παϊῖνες οἳ ἴπαῖί Ἰαπά πιαγ 
πανο απ εχαπαρ]ε Ῥοβογο ἴπεπα το 5ου ια οα]ίατο ἶς 
πο νξ Ππξετῖου ἴο Εἰγί γη τεδροοῖ ἴο τοπονας {ου 

Ἠοππαής, 5ο ἴλαί ποῖ ενεῃπ ἴποςα ο αγο Ὑταρρεςᾶ πρ 
ἵῃπ ἴμαίγ ονἩ 5ε]{-εσίεεπα π]αγ ἀἰδτεσατά οα]ἔαγο να 
τορρεοί ἴο τεα] οδίοοπι: {ον 06]: 5ο ἴλμαι πο οπε 
ενοπ οῇ ἴπε Ρατρατίαης πιαγ ἀεεραίχ οἱ αἰαιηίπς ἴλο 
ου]ίατο οἱ ἄτεεςε γᾖεπ Πε Ίουκς προπ ἴῃίς πιαῃ. 

Ἠ/ε]] ἴποπ, Τε ἶς ἔογ 5οππε 516 γεαςοής αξ ἴπεςα 
ἴπαῖ Τ Πανο Ῥεεπ εγεοῖε-- ποῖ ἴο εχροξθ πΙγΣεΙ{ το 
ορρτοβτῖαπα Ὦγ παπτηίπρ ππογο.. Βαἱ ἵπ τα ρ]απηίπς 
{ον ἴπε ετεοῖίοπ οἱ α σίαϊίαο ἶς ποῖ Ἰκο Ρ]απηΐης Γον 
ες ἔδατίης ἄοννπ. ΊΝγ 2 Ῥοσαιςο εαοἩ οπε οἳ ἴΠεςε 
εἰαΐιος υυΠίομ Ἠανε Ῥθεπ ετεοῖοά Ὦν γοιν οἵίιγ--ρε 
ς «αρ]εοί Ῥείξίεχ, Ῥο Ιξ νογςε--ἶς αἲ οπος Ιπνοςίεά 
ΝΕ πε αἲιτῖραῖίες οῇ «αποΒϊγ, απά ἴ]λε αγ 5ποι]ά 
ἀείεπά 1ϊ αξ α νοῖῖνε οβετίπσ. Όπε πηὶσηί πχσε ΠΙαΠΥ, 
γθᾶςοης ΤΠ «αρροτὲ οἳ ἴπο οἰαίπι ἴπαί (οτρίας ἴ]α 
«ορΗῖςί «Ποι]ά ποῖ πανε α εἰαΐπε αἲ ΕΏεἱρΗ!. απά νλαῖ 
6 ΠΟΤΕ, α οίαϊπε οἩ α Ἰογ Ῥαςε απᾶ πιαάςο οἱ σο]ς..ὃ 

ἴπο οεπἴιτγ απά α Πα]Ε ἴπαί Γο]]ονεά Τξ 5οεπῃς ἴο Πανε Ῥεεπ 
Πε]]επῖχεὰ Ῥγειϊγ [Ποτοιρη]γ. ΤΠε 8ρεακετ ἶ5 ενἰἀεπίΙγ 
Ριαγίης προῃ ἴπε (τθε]ς 5εππιεηί ος Πὶ5 Πεαγεῖς. 

5 ΒΥ '' Οε]ίς ) Πιε 6ρεα]κετ πια πΊεαΠ ἴμε ΡεοΡ]ε οΕ Ατε]α[δ. 
Φεε Ιπἰτοάιοβοη. 

ὃ Τῃϊς οἰαΐιιε οΕἴμοα {απιοις ΦΙοΙ]απ οταῖοΥ ἶ5 ποῖθεᾶ ὮΥ ΠΙαΠΥ 
αποϊεπῖ υτῖἔετς, Ὀμί πο οπε εἰδε τεβετς ἴο ἴπο ρεἀερία]. 
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/ ϱ“ Δ / Δ μ λέγω; ὅπου γε καὶ Φρύνην τὴν Θεσπιακὴν 
- / 6 / ἔστιν ἰδεῖν, ἐπὶ κίονος’ κἀκείνην ὡς Γοργίαν. 

ε] Δ α Δ ) λ 9 - / ” Ν Αλλὰ τὸ μὲν εὐθὺς ἐνστῆναι νόμιµον ἴσως καὶ 
/ ν -] / 2 / - » / πολιτικόν, τὸ δ᾽ ὕστερον ἐλθόντας τῆς ἀναθέσεως 

ἀναλύειν πειρᾶσθαι τὰ δεδογµένα, "Απολλον, βαρύ: 
καὶ οὐδεὶς ἂν ἠνέσχετο τῶν ᾿Αμϕικτυόνων. καὶ 
γὰρ εἰ µη δέον ἐστάθησαν, τὸ σταθῆναι προλαβόν- 
τες δέον ἑστήκασιν, ἐξ οὗ προειλήφασιν. ὥσπερ 
γὰρ τῶν εἰς ἐνιαυτὸν αἱρουμένων κἂν ἀνάξιος ᾖ 
τις ἀρχῆς, τὸν γοῦν ἐνιαυτὸν ἐκεῖνον εἰς ὃν ἠρέθη 
ἄρχων διατελεῖ, οὕτω δὴ’ καὶ τοῖς ἀνδριᾶσι κύριον 
” - Δ / 1 {Ἠ) [ὴ .] / ”/ Δ 

εἶναι δεῖ τὸν χρόνον, ἐφ᾽ ὃν ἐστάθησαν: ἐστι δὲ 
οὗτος πᾶς ὁ λοιπὸς χρόνος. Ὦἢ τί διοίσετε τῶν 

Ν / / / ΔΝ Δ ϱ 

τοὺς πηλίνους πλαττόντων; τίαοδὲ καλὸν ἕξετε 
- ο. - 

λέγειν πρὸς τοὺς ἀπαιτοῦντας ὑμᾶς τὸν λόγον τοῦ 
τὰς μὲν τιμὰς εἶναι παρ᾽ ὑμῖν θνητάς, τὰς δὲ ἆτι- 

-- / 

μίας ἀθανάτους; εἰ τοίνυν οὐδὲν» αἰσχρὸν τοῦτό 
ἐστι, καίπερ ὂν δεινόν, ὡς' κομιδῇ τετυφωµένης 
πολιτείας ἀνδριάντες ἐπέτειοι, ὥσπερ οἱ καρποί. 
οὓς γὰρ οὐχ ἵν᾽ εὐθὺς ο. ἀλλ᾽ ὅπως πλεῖ- 
στον χρόνον παραμείνωσι, χαλκοῦς ἵστατε, τούτους 
ἀποφαίνετε καὶ τῶν κηρίνων µαλακωτέρους. 
"Η νὴ Δί ὅτι ὀφθῆναι πονηροὺς ὕστερον συνέβη; 

1. Γοργίαν τί νἩ [)] γοργίαν τι ΡΝΙ, γοργίαν ΝΙ πι. ϱ0. 
3 ἐπὶ κίονος : α60Ρ8: ἐπ᾽ εἰκόνος Ὦ ΝΙ. ἐπὶ εἰκόνος Ἱ]. 

ὃ τις Πεῖδκε : τῆς. 4 δὴ Αγηϊπι: δὲ. 
δ οὐδὲν ΕΠΙΡΕΓΙΗ5: οὐδὲ. 

δ ὡς] πῶς οὐ Ἠεϊδκε, οὐ ΑγΠΙπι, ὅμως Ρο850. 

1 Ῥμγγπὸ ννας α {απιοις Πείαστα οϐ ἴπε 41Ἡ οοΠπἵΙτΥ η.ο. 
Ραιιραπῖας (10. 15. 1) απ ριίος ηεν δἵαΐιιε αἲ Γε]Ιρῃῖ ἴο Ρτακί- 
ἴε]εδ, ' οπε ο6 Πεν Ίογεις. 

Ξ Ἀπηρμ]οίγοπίος πγετε το]ρίοις Ἱεαριας ἔον ἴπε ργοίεσίίοη 
οϐ 6οππο ου]! οεπίτο. Πε οαἵἩ ὮΥγ ΑΡροῇο 5πον5 ἰμαί ἴμε 
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ΤΗΕ ΤΗΙΗΤΥ-ΡΕΝΕΝΤΗ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ, 

Ἠ/πγ ἆο ΤΙ παππε (ονρίας, ν]λοπ γοι Ππαγ 5εο ἴπετα 
ονθη Ρ]νγηὂ ος Τλμεερῖας, Ρενο]οᾶ οἩἳ ἃα Ρί]αν ]]κα 
(οτρίας 51 

Ἠονγενετ ἴλαϊ πηαγ Ῥο. ὝυηΙ]ο Τζ ἶς ροςε!ρ]ν Ἱεσρτ- 

παῖο απά η μΙη ἴπο τὶσηί ο οἱμίχεῃς ἴο ορ]εοί αἲ 
ἴπε οιἴςοαῖ, Ιαΐου ΟΠ Το οσο απ ἴγγ ἴο οαπος] ἴλμε τεσο]ιι- 
ο ααποηχίπις ἴμε ετεοβίοπ οξα 5ἴαϊαε 5, Ργ ΑΡρο]ο, 
ἃ οπίενοις πτοπς: απά ποπο οἱ ἴμο Απιρηϊοίγοης 
νου] Πανο Ρομπ εεά Πι. Ῥου Ιπάςας 1 ςἴαζιες νγεγο 
εγεσίεᾶ ντοπσβα]]γ, οποε ἴλπογ Πανε σαΐποςα ἴ]μο αἄναῃ- 
ἴασα ΟΡ Πανίπσ Ῥοσπ εγεοίῖεᾶ ἴΠεγ Ἰο]ά ιοί ροβίοτ 
τισ{Γα]]γ Έτοπα ἴλλο πιοπαοπῖ ἴπεγ σαϊπεςά ἴλπαί αάναῃ- 
ἴασο. Το ]αςί ας νι η ἴλο οβιοία]ς νο απο ε]εσοῖεᾷ 
{οΥ α γεαχ, ενεπ Ίξοπε οἱ ἴλοπα ἶς απννογίαν οἳ Πο]άίτιο 
οῇ/ποε, ο οοπΗπιες ἵπ οῄ]οο αἲ ]εαςῖ Γον ἴμο γοαγ {ου 
πΠΙοὮ Ἠςε ννας ε]οοίαά. 5ο αἷξο κ οἰαΐαες ἰμαῖ ἴαονπι 
«Ποι]ά Ὄο να]ά {ον νΙο ἴΠεγ Ίνεγο εγεοίεᾶ: απ 
Ὠπῖς {ευπη ἶς α]] ἴπιο {ο οοπ1θ. ΟἰΠποννίςα Ἠον ν]] 
γοι ἀῑβεν ἔγοπα ἴΠο ππεη νο Γαςμίοη ἴΠπεῖν Ἱπασες οἱ 
οἶαγ 2 Απά ν]λαῖ Ώπο αΠςνγεΥ γν]] γοι λανο Το οβ ον 
Έποςς Υπο ἀεππαπά οέγοι ἴ]ο γθαςοή ΝΗΥ ἴ]ο Ποποιν5 
ἵη γοιγ οἵιγ αγε πποτία] Ῥἳ ἴπε ἀϊκποποινς πππιογία) 2 
Η, ἴπει, Επῆς Ρνασίίσε ἵς ἵπ πο νῖςαο ἀἰξοτασσ[ι]---ᾱξ 

δν οοτίαϊπ]γ ἶς «Ποοκίπς- πα απ αὐεοἰτ[ο]ν ογαΆγ 
σονεγπππθηἵ 1ἱ ἴς νοςο 5ταΐιος αγα απηπα]ς, Ι]κα τΠοῖν 
ογορς! Εον πποη νηοπι γοι Ποποιγ να εἰαίαες οί 
Ῥγοπσε. ποῖ ἴο Ἰανα ἴλοπι ἀοξετῖ γοι Ἱπηπιεαίαίε]γ, 
Ραΐ {ο πανο [ποπ τοπιαίπ γη ΤΗ γοι ας Ίος ας Ρορν!ρ]ο, 
γοι 5Πον ἴο Ῥε οϐ 5οΐτον οτι! Γπαπ ενεπ ἴ]ιο ππασος 
οἱ παχ. 

Ον, Ὦγ Ἠεανεῃ, γη] νο εχουςε ο Πα πε Έλις 
ποποιτεά νεγε Ἰαΐον οἩ, αξ 1 Παρρεπεᾶ, 5οεπ ἴο Ῥε 

8ρεακεν ας ἵπ παπα ἴμο Ὠε]ρῃῖς Απιῤημιοίγοπγ: ε ἵ5 5Η] 
Ὠπ]κίπρ οἱ (οτρῖαςδ απά ΡΗτγηδ. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΒΟΡΤΟΝΜ 

” . ή / .] 3 / Δ 4λ 

εἰ μὲν ὕστερον γεγόνασιν, οὐκ ἀφίησι. τὴν πόλιν 
- ε] / .) ΔΝ - / .] Δ - 

τῆς αἰτίας' οὐ γὰρ τῶν µελλόντων, ἀλλὰ τῶν 
/ ιά - / Δ / νι ΔΝ / 

παρῳχηκότων ὑμεῖς δίδοτε τὰς τιµάς. εἰ δὲ πρὀ- 

τερον ὢν τοιοῦτος ὕστερον κατωπτεύθη, ποτέρως 

ἂν οἴεσθε μᾶλλον παρὰ τοῖς Ἕλλησιν εὐδοκιμῆσαι 

καὶ ποτέρως ἂν τοὺς εὖ βουλομένους" ὑμᾶς ποιεῖν 

προκαλέσασθαι, τὴν κρίσιν ἀνάδαστον' ποιήσαντες 
Ἀν - ϱ/ / ο) / ᾧ ΔΝ Ν 

ἢ τοῖς ἅπαξ δεδογµένοις ἐμμείαντες; ἐγὼ μὲν 

οὕτως ἡγοῦμαι. τὸ μὲν γὰρ ἠτυχηκότων, τὸ δὲ 

βεβαίων ἐστὶν ἀνθρώπων. 

Οὕπω λέγω τὸ µέγιστον, ὅτι οὐκ' ἐκ διάβολῆς, 

ἀλλ᾽ ἐκ καταδίκης, μηδ᾽ ἐκ τῆς τυχούσης αἰτίας, 
.] ο .) - / - Δ / Ἂ ”/ 

ἀλλ᾽ ἐκ τῆς µεγίστης δεῖ τὴν τηλικαύτην, ἂν ἄρα 
δέ δ Ν 2 - ὃ λη Δ ΔΝ ο 

έη, τιμὴν ἀνατραπῆναι. διαβολῆς μὲν γὰρ ἕνεκα 
Ἂ ϐ / ”/’ - / ολ Δ / 

κἂν' Σωκράτης εἴη τῶν νέων διαφθορεὺς καὶ πάν- 

των τῶν ἐν ἀνθρώποις νοµιζοµένων ἀνατροπεύς, 

ἀπὸ τῶν θεῶν ἀρχόμενος. τίνας γὰρ οὗτοι οὐ 

διαβεβλήκασιν οἱ πάντα διαβάλλοντες; οὐ Σωκρά- 

την; οὐ Πυθαγόραν; οὐ Πλάτωνα; οὐκ αὐτὸν 

τὸν Δία καὶ τὸν []οσειδῶ καὶ τὸν ᾿Απόλλω καὶ 

τοὺς ἄλλους θεούς; ἅπτονται δὲ καὶ τῶν θη- 

1 εὐδοκιμῆσαι ΕπΙρετΙΗ5: εὐδοκιμήσειν. 
3 βουλομένους Βε]άεῃ : βουλευομµένους. 

3 ἀνάδαστον] ἂν ὃδ᾽ αὐτὸν ΝΙ, ἀνάδικον ΥΝ Παπιονν1ίζ. 
4 οὐκ Ἠ Πατπον/ζ: οὐδ'. 

ἂν ἄρα δέῃ ΕΠπρετί5: ἂν ἄρα δεῖ ΝΤ, ἀνάδαστον [)Β. 
6 κἂν ΏἰπάογΕ: καὶ. 

5 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΤΥ-ΡΕΝΕΝΤΗ ΡΙ5Ρ0ΟΙ ΒΡΕ, 

χοραεςζ ΤΕ ἴλεγ Ἠανο ἑαγποά τοσαθς 5αΏςοααεΠί]γ, 
Ὠιαϊ ἄοες ποῖ 9ο ἴμο οἵἵγ οἳ Πῖς σας: {ον Τε ἰς ποῖ 
Ῥεσαιςε οἱ ν]αῖ ἰς ἴο ϱο Ριαΐ ταίῖμεν Ῥεσαιςε οἱ υ]αῖ 
Λας Ῥεεπ ἴλαί γοι οοη{εχ γοιγ Ἀοποιις. 1, οἨ ἴπε 
οἴμεν Ἠαπά, α ππαπ ΝΤΟ Ῥγενίοις]γ γνας α 5οοιπάτε] 
Ίνας οπ]γ 5αβρεεφπεπ{]γ ἀϊξοονετεά ἴο Ῥε 5ο, ΡΥ νπίο] 
οουχς5ε οἳ αοἴίοπ ἀο γοι 5«Ἴρροςε γοι πνοι]ά Ῥο ππογο 
Ἠκε]ν ἴο νπ εσἴεεπι απποηρ ἴ]ιο (αγοσ]κς, απά ὮΥ γΥ]ο] 
εοαγςε πγοι]ά γοι πποτε εβοςΙνε]γ αρροα] ἴο ἴποςε νο 
νήςῃ ἴο ἆο γοι {ανοις---γ απαοίπσ γοιχ ἀθοίδίοη, 
ος ΡΥ αΡίάἶπο Ρ}γ γμαῖ πας Ῥεοπ ἀεοϊάσά οποε {ου αἲἲ 2 
Α5 {ος πιγςεΗ, Τ Ῥεβενε 1ῖ ἰς ὮΥγ ἴ]ε «οοοπᾶ οουχςε οξ 
βοἴῖοηπ. Ἔον ἴπα οπε οογςο ἰς ἴΠαῖ οἱ 1πεΠ ΝΤΟ Πανε 
πιῖςςεά ἰμείν αἴπι, ἴῃμαο οἴπεν ἴπαί οἩ ποπ οἳ «ἴεαάγ 

Ριτροςο. 
1 Ἰανο ποῖ γεῖ πιεποπεά ἴπαο πιοςί Ἱπροτίαπί 

οοπρίάετα ο, ννΠίσ] ἰς ἐλαῖ 5ο εἶσπα] απ Ἠοποιχ 5ποι]ά 
Ρε αρεεῖ, 1 αἲ α]]. πο ἵπ ο«οπξςεαπεπος οἱ δἰαπάςγ., Ριἳ 
Ὦγ ἆπε Ῥτοσεςς οΕ]ανν : απά ποῖ {οΥ 5οπαε οα5α] Γαπ11, 
Ραΐ οπ]γ {ου ἴλπε στεαϊοςί. Τον 5ο Ταχ ας 5]απάεγ ἴ5 
οοποεγπεᾶ, 6νεη οογαῖες πη]σῃί Ὦο α οονταρίεγ οἳ 
γουίἩ απᾶ α 5αΏνοτίει οῇ αἰ] ἴε οπονίσπεά Ῥεμείς 
οἱ ππεη, Ρεσ]ηπίπσ ΙΙ ἴπε σοᾷς. Έοτ νἨοπι Πανε 
Ώχεςε πιεῃ {αἴ]ες {ο 5ΙαπάεΥ νο 5Ιαπάςγ αΏΠγ οπε αἲ αἲ] 5 
Ἠανε ἴπεγ ποῖ εἸαπάετεά Ἀοοταῖΐε.ς, Ργίμασογας, 
Ῥ]αΐο 3 Ἠανε ἴπεγ ποῖ εΙαπάετοά εις ἨΙπιςεΙ, 
Ῥοεεϊάοηπ., ΑΡο]ο., απᾶ αἰΙ ἴιο οἴπει σοᾷς 25 Απά 

ἴΠεγ Ίαγ ἱπερίοιις Παπάς ενεπ προπ ἴλο Εεπια]ε ἀεϊίςες, 

1 Ῥγίπαρογας ννας τ]άΙοιι]οᾶ Γον οενίαϊπ ρεσι]ῖαν Ῥε]ίείς απἀ 
Ῥτασίίοες. Ὀαΐἱ αρρατεπῖ]ν ποῖ οἩ ἴμε 560Τε ΟΕ πποτα]5. 

Σ Ὠϊοσεπες Ταετῆας. Γίαε Ε)η]ος8. Ὁ. 90-99. αβδεπιρ]ος 
νατῖοις Ίοκες απ σρες αἲ ἴ]πε εχρεηῃςε οξ Ρ]αΐο. 

δ (τοεεκ πιγἰπο]οςσγ παϊιτα]]γ αβοταεᾶ αὈαπαάαπί ππαϊετία] 
{οτ ἴπε Ἱτγεγετεηί ἰτεαϊππεπῖ ΟΕ ΊΠάΠΥ οΕἴμε ψοᾷ». Ῥοαπάα]οιις 
ἴα]ες Ίγετε πιοδῖ «ΟΠΊΠΙΟΠ ἵπ οοππεχίοῃ ψῃ Ζεις. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

κα τν Ὡ ών Ἀ 5 ” - Ἀ - 5 / 
λειῶν θεῶν, ὧν εἰκὸς ἦν ἔτι μᾶλλον ἢ τῶν ἀρρέ- 

α) / θ Δ Ελ] 2 / Δ ΑΔ λέ νων ἐντρέπεσθαι. νὴ Δύ,' ἀκούετε γὰρ ἃ λέγουσι 
τὴν. Δήμητρα καὶ τὴν ᾿Αϕροδίτην καὶ τὴν Ἔω: 
ἀπέχονται δ᾽ οὐδὲ τῆς ᾿Αθηνᾶς οὐδὲ τῆς ᾿Αρτέ- 
µιδος: ἀλλὰ τὴν μὲν ἀπογυμνοῦσι τῷ ᾿Ακταίωνι, 
τὴν δὲ” καὶ συνάγουσι τῷ 'Ἠφαίστῳ καὶ ποιοῦσι 
τὴν παρθένον μικροῦ μητέρα. ταῦτ] οὖν ἐπιστά- 
μενοι θαυμάζετε, εἰ καὶ κατὰ τούτου" τις ψόγος 
διεδόθη, ὃν ἐκφυγεῖν μὲν οὐδενὶ τῶν πάντων 
ὑπῆρξε τῶν ἐν δόξῃ βεβιωκότων, τὴν δὲ ἀφορμὴν 
ἔλαβεν ἐκ τῆς περὶ τοὺς λόγους εἴτ᾽ ἐπαφροδισίαν 
αὐτὴν εἴθ᾽ ὃ τι δήποτε χρὴ καλεῖν τοῦτο ὃ καὶ 
ὑμεῖς σὺν γυναιξὶ καὶ τέκνοις ἀπεδέξασθε; 

4 Οὐ σκέ εσθε; οὐκ ἀναμνησθήσεσθε πρὸς ἕαυ- ή τρ 
τούς, εἴ τι τοιοῦτον αὐτῷ παρ ὑμῖν πέπρακται; 
καίτοι πόλιν οἰκεῖτε τῶν οὐσῶν τε καὶ γεγενη- 

», ϱ) / 2 3 4“ .) ΔΝ υ / µένων ἐπαφροδιτοτάτην, ἀλλ᾽ ὅμως οὐδὲν ἠκού- 
- ε] Ἂ ” “/ ΔΝ ”/ 

σατε, θαρρῶν δ᾽ ἂν εἴποιμι ὅτι μηδὲ ἄλλος τις 
Ἑλλήνων. εἶτα τὸν ἐπὶ τῆς Ἑλλάδος ἐν πλείονι 
ἀδείᾳ καὶ συγγνώμµῃ κοσµίως βεβιωκότα, τοῦτον 
ἐπὶ τῆς 'Ῥώμης παρ᾽ αὐτὸν τὸν ἄρχοντα καὶ τοὺς 

1 νὴ Δία Εππρετίας: νῦν. 
} τὴν δὲ αἀάοὰ Ὦγ Βε]άεῃ. 
ὃ τούτου Πεῖδκε: τοῦτο. 

1 ΤΠ πε ποίαβ]ο εχοερίίοη ο8 Αρμτοςα1{ᾶ, ενα (ὤτοε]ςς 4ο 
5ΘΕΠΗ 1Π ϱεποτα] ἴο πανε ἀθα]ί πιοτε Κκῑπα1ν νι λεῖγ ϱοᾶάε55ος 
ναι νηὴ ἰπεῖτ ροᾷς. 

Σ Φανο {οΥ ἴλο οΡδοΙτε απποΙς νῃ Ῥοδεϊάοπ τεροτίεά ὮΥ 
Ῥαιιδαπίας (8. 90. 4), απᾶ ναί ννῖῃ Ταδῖοη (Ἠοπι. 06. 190-128). 
Ώεππεῖεν)5 ταριιζαΓ]οη 5ΕΕΠΙ5 Το ανα Ῥεεπ δρατεᾶ. 

5 Αρητος {6 γγας ξαὶν δροτῖ {ου ἴ]πε (νεεκς ἔτοπι Ποππεν οἨ. 
4 Ῥτεριππαβ]γ α τείετεποε ἴο Πεν α βαν να Τήιοπι15, ατδί 

τεσρτάεὰ Ἱπ ἴ]εο ΓΠοπιεγίο ΠΗΗΠΙΠ {ο 4Ρ/γοά(({έ 318-298. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΗΑΤΥ-ΡΘΕΥΕΝΤΗ ΡΙΞΟΟΙΒΡΕ, 

{ον νηοπα ἴΠεγ πηὶσ]ἡί Ῥε οεχρεοῖεᾷ ἴο {9ο] ενεπ πἹοτε 
γενεχεποε ἴπαπ {οΥ ἴλο πηα]ο..  Άγο, ΡΥ ΗΠοεανεῃ, {οΥ 
γοι θα γΥμαῖ ἴμεγ 5αγ οἱ Γειπεῖεν” απά Αρμγοάιτᾶ 5 
απά Ἐος 3: απά ἴΠεγ 4ο ποῖ Κεερ ἰπεῖγ Παπάς οῇ ενεῃ 
Αἴπεπα ος Ατίοπιςς οἩ ἴπε οοπίτατγ, ἴΠεγ τρ 
Αγίοπηϊς 5 πακεᾶ {ον ΑοἰαθοήΠ, απά ἴπεγ απίίε Αἴμοπα 

ντα Ηερῃαεξίις απἆ αἰπιοςί ππαΚε α πποίῃενχ ο6 ἴπα 
γποίη, Τηετείοτε. Κπονήπο αἲ] ἴμίς α5 γοι ἆο, αγε 
γοι εατρτῖςεά 14 ἴλετο Ἠας Ῥεεπ 5ργεαᾶ αβρτοας αραἰηςί 
Ελπίς πλαἨ Του 5οπηθ οεηςισγο,ῖ α ἴπίπς νΥπΙοὮ αὈςο]αζεῖγ 
ποπε οἳ ἴποςε ΥΠΟ Ίανε νεα ἀῑςποιίςπεα Ίνες Ίας 
Ἠαά ἴΠε Ῥονενγ Το 6.σαρο. Ριαῖ υΠΙοὮ ἵπ Πὶς οαςο ἵς 
Ῥαξεᾶ προπ ἴλο «Ἠαγπι οΕ Ἠὶς εἸοαπαεπςε, οἳ νΠαΐθονεν 
οπε «Ποι]ά σα] ἴπαῖ οἱ [ο νΙο γοι γοιχςε]νοες, 
8]οπο ΥΕ ὙνοππεἩ απ ομΙάτεπ, σἶνο αρρτονα! 2 

ἨΠ] γοι ποῖ εοηρίάεν λα πιαϊίεν ὁ ΥΠ] γοι ποῦ 
τοδῖ γοιγ ΠΙΘΠΙΟΣΥ ἴο 5εε ψΠεί]εχ αΏΥ 51ο λίπος Ίας 
Ῥεεπ ἆοπε ΡΥ Είπα ἵπ ΟογίπίἩ ὁ ΑΙἰλοιρῃα γοι Ἰνο 
ἵπ α ον {ανοιταεᾶ γ Αρμτοα(ἴὸ Σ Ῥεγοπά αἰ] ελαῖ ατο 
ο: 6Υεν ανα Ῥεειπ, πενετίπε]εςς γοι Ίανο Ποατά 
ποϊμίπσ ος ἴ]ε 5οτί τερατάίπο Πίπα, απ. Τ νεπίατα το 
ααςετῖ, πο οἴλον «τεεκ Ίας εἶπεν. Τπεπ ἆο γοι 
Ῥε]ίενε ἰμαῖ ἴ]λο Πιαη Πο ας νο α ἀεοεπί Π{ο ἴπ 
(πνεεσθ, ἵπ ἴ]ε πιϊάςι οἳ οτοαίεντ Ἰσοεηποε απά ἵῃ- 
ἀπ]σεπος, πας 5αβογοᾷ {ταηςξογππαίοη ἵπ Ἠοππε, ἵπ ἴ]λο 

δ Αοἴαθοπ εποοιπίετεά πετ αἲ ἴπε Ῥαϊῃ απᾶ ννας ἴοτη ἴο 
ρίεσες Ὦυ Πὶς ον/π Ἠοιπᾶς. ΟΗ. Αροιοάογας. Β{ρΠοίλεσα 
ὦ. ὀ()-θ]. τ 

6 08, Αρομοάοτις, ορ. οὐ. 9. 198-190. 
Ἰ Ῥοτ ἴπο «πατρε οἳ ἹπιπιοταΠίγ ἴπ αποδίίοη, 56εε Γηίτο- 

ἀποβοῃ. 
δ. Τίς 6εεπης ΠὶσηΙγ ῬτοβαΡ]ε ἴ]αί ἴ]ο 5Ρρεα]ετ ἶ5 ΡιπΠΙΠρ ΟΠ 

ἔπε νοτὰ ἐπαφροδιτοτάτην, ἴλε οι]ἰ οἱ Αρμτοά1θ αἲ ϱογῖπί]ι 
Ρεῖπσ ποϊοτίοι». ΤποιβΏ ῬοδβϊρΙγ ἵπ Ραὰ ἰαρδίε, ἴε ραπ 
πγοπ]άἀ Ὄε ιπἀετείαπάαβ]ε ἵπ οοηπεχῖοη να ἴπε «επατσε 
αρα]ηςί Πίπη. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

γόµους ἡγεῖσθε µεταβεβλῆσθαι;, ἀλλὰ τοῦτό γε 
παραπλήσιόν. ἐστιν, ὥσπερ ἂν εἴ τις τὸν ἀθλητὴν 
φαίη καθ αὑτὸν' μὲν εὐτακτεῖν, ἐν δὲ τῷ σταδίῳ 
καὶ παρὰ τὸν ἀγωνοθέτην πλημμελεῖν. 

δ Παρρησίαν δὲ ἄγω διπλῆν, ἑνὸς μὲν τοῦ συνει- 
δότος, ἑτέρου δὲ τοῦ ἀγωνοθέτου. πεπιστευκότος 
μὲν πᾶσαν" τιµωρίαν παρὰ τοῦ ἡμαρτηκότος 
λαβεῖν, ἀκούσαντος δὲ μηνῦσας' ὅπερ ἐκεῖνος 
ἐποίησεν. ὑμεῖς δ᾽ ἐπακολουθήσαντες ἀνθρώποις 
--οὐδὲν δὲ αὐτοὺς ἐρῶ ὡς ἀμυνόμενος: πλὴν. ὅτι 
δικαιότερον. ἦν ἐκείνους ὑμῖν. ἀκολουθεῖν ἢ ὑμᾶς 

30 ἐκείνοις. υὑμεῖς γάρ ἐστε νῦν τὸ δὴ λεγόμενον 
πρῶρα καὶ πρύμνα τῆς Ἑλλάδος, ὄλβιοι μὲν καὶ 
ἀφνειοὶ καὶ τὰ τοιαῦτα τῶν ὀνομάτων ἐκ παλαιῶν 
χρόνων ὑπὸ τῶν ποιητῶν καὶ τῶν θεῶν ὀνομα- 
ζόμενοι, ὅτε καὶ τῶν ἄλλων τισὶν. ὑπῆρχε καὶ 
πλουτεῖν καὶ δύνασθαι: νῦν δ᾽ ἀφ᾽ οὗ προλέλοιπεν 
ὁ πλοῦτος ᾿Όρχομενόν τε καὶ Δελφοὺς ἐλέῳ μὲν 
ὑμῶν δύνανται διαφέρει», ζήλῳ δὲ οὐδὲ εἷς. 

4. Καὶ ταῦτα μὲν ὑπὲρ τῆς πόλεως, ἢ ἣν οὐ δεῖ παρὰ 
τοῖς Ἕλλησιν αἰσχύνην ὀφλεῖν, ὅταν τὸν ὑφ᾽ ὑμῶν 
ἐκπεπτωκότα πάντες ἄσμενοι καταδέχωνται οὐ 
µόνον, ἀλλὰ καὶ καλῶσι καὶ διαπρεσβεύωνται, καὶ 
τιμαῖς ταῖς τε ἄλλαις γεραίρωσι καὶ δὴ καὶ τῇ 

1 καθ αὑτὸν ΕΠΙΡΕΤΙΗΡ: κατ’ αὐτὸν. 
3 πᾶσαν] γὰρ ἦν Ν Παπιονν]!2. 

3 μηνῦσαι] μηνῖσαι ΑΥΠΙΠΙ. 

1 Νο ἀοιδί α ριτα[ῖνε α]]αδίοη ἴο Παάτίαπ. Όεε ΤΠίΤο- 
ἀποβοῃ. 

5 Τε πΙΚΠΟΝΠ ΙΠΕΟΤΠΙΕΥ αρα]ηςί Εανοτῖπις. 
3 Ἡς 5οεπῃς Το 5αΥγ ἴμαί ΟοτΙπῖῃ 15 αρίπρ Αἴπεης Ἱπ 15 ἱγεαί- 

ππεπί οΕ ἴπε ρἰαΐμε. 36ε Ππἰγοάιείίοη. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΘΕΗΝΥΝΗΕΝΤΗ ΡΙ2ΟΟΙΓΠΒΠΡΕ, 

Ῥχγεδεποο οΓ ἴλπε Ἐπιρετου Ἠϊπισε]Ε απά ἴλμο Ίαννς ὃ 
ΥΗΥ. Ὀιαῖ ἰς νογ ΠΙΠΟΠ ας {5 οπε γεγε ἴο 54Υγ οΓ ἴ]ια 
αἴλ]εῖο μαι, ἴποισ]ῃ ρτίναϊζεΙγ πε Κεερς ἴ]ε γ]ε5, 1 
Όνε θἰαάἴππα απ ἵηπ ἴμο Ῥγεσεπος ο ἴμο Μαρίεν οϐ 
ἴπα (παπιες πο νἰο]αΐοες ἴ]ο οοἆςε ! 

Ἠοννενετ, 1 Ἠο]ά {γεεάσπι οϐ 6Ρεεο] ἴο Ῥο α ἴνο- 
εἶά ο πιαἰίου-- οπο πίᾶς ἶς ἐλαί οἱ ἴμα πια γν]ιο Ίας 
Κπονγ]οάσε ο{ 5οπιο πηϊκάεες, ἴπε οἴμον ἶ5 ἴ]λαῖ οῇ ἴ]ιο 
Μαςίεν οἳ ἴ]πε (παπιοςὶ ΤΗ ἴλε Ἰατεν Ἰας οἴνεπ 
ογεάσποο ἴο απ αοοιδαἰίοη Ὦςο μΤ]] οχαοί Επ]] ςαἰϊςίας- 
Ποπ ἔγοπα ἴμο νγοπσάοστ, Ὀαἳ α ΠπαΠ ΥΠΟ Ἠας Ἠοατά 
α τοροτί οΕ ΤΠ νν] αν ΙΠΓΟΥΠΙΕΥ, ΠΙΟΣ ἶς Ῥγεοῖςε]γ 
νλαϊ ἴἶπο Παπ ἵπ απεδίον 3 ἀἷά. ΕΒαῖ ν]λοη γοι 
{ο]]ον/εά ἴ]ο Ἰεαᾷ οἱ ρογ8οπς νο ὅ---Ἠονγενεγ, 1 5]ια]] 
δαΥ ποϊμίπο οἳ ἴλοπι ΡΥ γναγ οἳ τεϊαΠαβοῃ, 5ανε 
οπΙγ ἴλπαῖ 1 νοα]ά Ίανε Ῥεεη ππογθ Ῥτορον {ου ἴπεπα 
το. Γο]]ον γοιχ Ἰοαά ἴαπ {ον γοι ἴο {ο]ον/ ἴΠείνς. 
Έοχ γοι ατθ ΠΟΥ, αξ ἴπε ςαγίησ ροο5, ΏοίΙἩ ρτον απ 
«ἴετη οἱ ἨΗε]]ας, Ἰανίης Ῥοσπ ]]αρι Ῥτοδρετοις απά 
πγεαΙγ απά ο Ἰ]κα ὃν Ροεῖς απἆ ροᾷς ἤγοπα ο]άεῃ 
4αγς, ἀἆαγς ν]εη 5οππε ο ἴ]ο οἴλμενς ἴοο Ἰαά γνοα]ίῃ 
απᾶ πησηὲ: Ῥαΐ πουν, θἶπος ν/οα]ίμ Πας ἀεδετίεᾶ Ροῖῦῃ 
Οπτοµοππεπος απἀ ὨΏε]ρΗ!1," ἐποισἩη ΤΠεγ π]αγ 5Ἴγραςς 
γοι ἵπ οχοϊάτπρ ΡΙἴγ, ποπο απ ἆο 5ο ἵπ εχοἰίπο ϱΠνΝΥ. 

Νον ἴπεςε τεππατ]κς Ἠανο Ὄσδεπ οὔετεά ἵπ ἴ]μα 
πτεγεςί οἱ ἴλπε οἳἳἵγ, νίοὰ ταις ποῖ 5αβογ ἀἰξσγασα 
ἵπ ἴπε ογες οϐ ἴμο (γτεε]ςς, 5εείης ἰ]λαῖ αἲ] πε ποῖ 
ΠΠΕΤΕΙΥ Ἰνε]οοπιε γη ἀε]ίσ]ιί Ἠΐπα νοπα γοι Ἠανα 
Ῥαπίςμεά, Ῥιί ονεη 5επά {ογ Ἠπι απἆ ἀἱςραῖο]ι Ἠΐπα 
οἩ πηϊςρῖοης Ἠετε απά ἴπεγε απ, απποηρ οἴπεν ἠήπος, 

4 Ῥοϊῃ νγεγο ΥΠΟΠΥΠΙΟΙ5 ΥἩ νεα] ἵπ ἴμε ἴππε οἱ ΗΟΠΠΕΥ 
(Μααᾶ 9. 919-983 απ 404-406). Ῥαιδαπῖας 5αγς (8. 99. 9) Ειαῖ 
ΟτοΠοππεπος Πα Ῥεσοπιε ἵπ Πῖς ἀαγ ''1ε5 ορι]επί ἴπαπ α 
Ῥτϊναίϊε πιαη ΟΕ πιοᾷεςί ππεαης.’.. ΠΏερδρίΐε τερεαίεᾶ ρη]αρίηρ, 
Ώε]ρΗ!ῖ Παὰ Πατα]γ {α]]εη 5ο Ίου. 

9ο 
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τῶν εἰκόνων ἀναθέσει. ὑπ ἐρ δὲ ἐμαυτοῦ καὶ τῆς 
εἰκόνος νῦν ἐρῶ λόγον, ὃν εἶπεν ᾿Αναξαγόρας υἱὸν 
ἀποβεβληκώς, "Ἠιδειν θνητὸν γεγεννηκώς. ἀλλ᾽ 
οὐκ Ίδειν ὅτι τοιοῦτον" τῶν γὰρ” ἀνδριάντων 
έκαστος ἀνατίθεται μεν ὡς αἰώνιος. ἐσόμενος, 
φθείρεται, δὲ ἄλλος κατ’ ἄλλην εἱμαρμένην, κοινο- 
τάτην μὲν καὶ δικαιοτάτην καὶ πᾶσι πράγµασι 
προκειµένην. τὴν τοῦ χρόνου" ὁ δὲ ποιητὴς, ἄλλως 
ἐκόμπαζεν ὁ ὁ τοῦτο τὸ εποιραμης ποιήσας, ὃ φασιν 
ἐπὶ τῷ Μίδα σήµατι γεγράφθαι; 

χαλκῆ παρθένος εἰμί. Μίδα δ᾽ ἐπὶ σήµατι κεῖμαι. 
ἔστ᾽ ἂν ὕδωρ τε ῥέῃ καὶ δένδρεα μακρὰ τεθήλη, 
αὐτοῦ τῇδε µένουσα πολυκλαύτῳ ἐπὶ τύµβω 
ἀγγελέω παριοῦσι Μίδας ὅτι τῆδε τέθαπται. 

3 3 ων ή .) / - Ν - 3 ΄ 

ἀλλ᾽, ὦ παρθένε αὐτάγγελε, τοῦ μὲν ποιητοῦ ἀκού- 
οµεν, σὲ δὲ ζητοῦντες οὐχ εὕρομεν οὐδὲ τὸ σῆμα 

λ / ϱ/ Δ 2 - Δ / ”/ Δ 

τὸ Μίδου. ὕδατα δὲ ἐκεῖνα καὶ δένδρα ἔτι μὲν 
νάει τε καὶ θάλλει, χρόνω δὲ καὶ ταῦτα μετὰ τῶν 
”/ / 2 / ς / ε ν 

ἄλλων ἔοικεν ἐπιλείψειν, ὡς Μίδας, ὡς παρθένος. 

3 Δ Δ « / 3/ Ρ: ε9ν “ Δ / ἀνδρὶ μὲν Ἱππαίμων ὀνομ᾽ ἦν, ἵππῳ δὲ []όδαργος, 
Ν Ν / Ν / / 

καὶ κυνὶ Λήθαργος καὶ θεράποντι Βάρης. 

/ ” ” ιά / . “/ Δ ι, . ε) 

τίς οὖν) οἶδεν “Ἑλλήνων οὐχ ὅτι τὸν ἵππον, ἀλλ 
ο ος Αα ἔτες / τς δή ᾱ- λος / 

αὐτὸν τὸν Ἱππαίμονα; δοκῶ μὲν' οὐδὲ Μαγνήτων, 
4“ [ων ιά / ο Δ αν ” .) ὅθεν ἦν “Ἱππαίμων. οὗτος μὲν οὖν φροῦδος εξ 
3 / ” - / Δ / 

ἀνθρώπων αὐτῷ Βάβητι καὶ Ποδάργω. 

1 οὐκ] οὖν ΑγΠΙΠ., 
3 τοιοῦτον' τῶν γὰρ «460Ώ5: τοιούτων τῶν ΝΜ, τούτων τῶν 

8. 
5 ΑΕίεγ οὖν Ατηϊπι ἀε]εῖες οὐκ. 
4 δοκῶ μὲν Ἠεϊδκε: δοκοῦμεν. 
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ΤΗΝ ΤΗΙΗΤΥ ΦΕΗΝΗΝΤΗ ΡΙΒΟΟΙΠΣΗ 

«πουν Ἠίπα Ποποις Ὦγ αοἴπα]]γ ογοσοίίπσ εἴαϊαος ο Πἶπι. 
Οµ ιο οἴλον Ἰαπά. Γ Πα] πουν ἵπ παν ονη θεβμα]ξ απ 
ἵπ Ῥεμα]{οξ παν σίαΐαε αςο α ρῄταςο νΥΠίοῃ Απαχασοτας 
αξεα νΊοπ Ίο Πας Ἰοδία σος: Τκπον Γ]αςά Ρεσοίίει 
ἃ πιοτία].Ἱ. ἨΠονονεν, ἵ ἀῑά ποῖ Ίπον ἴλαῖ Πιγ 
Ῥτοσεπγ να αξ πιοτία] ας ἴπαῖς Τον ἴποισῃ οαο] 
εἰαῖπε ἶς ογεοῖαά ας 1 1ἱ ννοτο Το ]α5ΐ {ον ενεν, 5] ἴπεγ 
Ρετίςῃ Ὦγ ἴΠῖς έαΐε οἳ ϱΥ ἴαί, πο πποςς οΟΠΊΠΠΟΠ απά 
πιοςί β{πο [αΐο απά Έλα οπς ονάαίπεςᾶ {ου α] λίησς 

Ρεΐπσ ἴπο ἔπίς οἳ ἤππο: απά ἴ]λο Ροοῖ τνας 141ν Ροαςί- 
Ίπο νο «οπαιροςοἆ Εις εριίαρη., νπΙοὮ ἴπεν 5αγ Πας 
Ῥοδεπ Ιπςοτῖρεά οἩ {μα {ππογα] πιοιπά οἱ Ἁιάας : 

Α πιαϊᾷ οἳ Ῥγοπσο απα 1. Τ πιατ]ς ἴῃπο ογανο 
ΟΕ Μιάας. Ἠ ο νναῖεγ Βοννς απ ἴγοος ογον’ {α]]. 
Ηετε νν]] ΙΤ Ρίάε Ὦγ ἴ]ο ἴοαν-άτοποπεςᾶ ἴοπιρ απά Τε]! 
ΤΠε ῥραςςονς-Ργ ἴ]λαί ΜΠάας Ποίῃ Ἠογο.3 

Ἠε]], πιγ ςεἰ[απποιποίπς πιαϊάεῃ, νε Ἠθαν ἰπάεεά 
ἴπε ροεῖς νοτᾶς. Ραΐ. ἴποασ] νο 5οασΠί, νε Γουτιὰ 
ποῖ ἴπεε πον γεῖ ἴ]λο ἴοπιρ οἳ ΜΙάας. Απά ἴποισ]ᾗ 
ἴποςο ψαϊΐενς ς«Ε]] Πονν απ ἴμοςο ἴτθες ΕΠ] ἐἨτῖνο. ἴπ 
Ἠππε 6νεπ ἴλεγ ατο Ικε]γ ἴο ναπίςσῃ πμ ἴ]ο τοςῖ, 
Ἰῆ]κε ἉΙιάας. Ἠ]κο πάση. 

Ηϊρραεπιοη [πο ππαΠ Ίνας οα]]οά. Ῥοάσανσιας Πὶς Ἠουςε, 
1 εἴματσας Πὶς Πουπά., απά Βαρόᾶς Πὶς ςεγνίπς-πια.ὃ 

ἨΓε]] πουν. νο οἳ ἴπο (τεεκ τας Κποννς. Γ νοπἳ αγ 
ἴπα Ἠουςε. Ραῖ ἨἩϊρραεπιοἨ ΠΙπΙςεΙ{2 ἛἈοπο. 1 {απογ, 
ενεη αἲ Μαρπεσία, Νῆεπος ἨΙρρασεπιοη «4Π16. Ἠθ, 
ἴλεῃ, Ίας ναπῖςσπεά Έποπαι ἴπε εἰσηί οἳ πε, Βαβᾶς, 
Ῥοάατσας απά αἱ]. 

1 ϱΕ, Ώϊοσεπες Ταογῆιις 9. 19. 
Σ Ωμιοῖεά αἰξο Ὦν Ρ]αϊΐο. Ῥ]αρα για 964 Ὦ. 

5 08, 4πίλοί, Ραἰ. Ἰ. 804. 
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ή Δ ς - Ν ῥ Δ Δ . 

Έτεροι δὲ ἐστᾶσι καὶ γιγνώσκονται, τὴν δὲ ἐπι- 
/ 3 

γραφὴν ἔχουσιν ἑτέρων, καὶ τὸ γιγνόμενόν ἐστιν 
ω - Δ 

οἷον ἐν τοῖς µέλεσιν ἀντίσπαστον, καὶ τρόπον τινὰ 
3 / « / / μ Ῥλλ / ϱ) 

ἀντιδιδάσκουσιν οἱ ποιηταί' τρόπον μὲν ήνων, 
/ ὃ μ « / η) / Δ λ Αλ τύχας δὲ ᾿Ῥωμαίων. ἐθεασάμην καὶ τὸν κι- 

4 

βιάδην τὸν καλὸν τὸν Ἐλειίου, οὐκ οἵδ ὅπου, 
- Αα Δ 

πλὴν) ἐθεασάμην ἐν καλῶ τῆς Ἑλλάδος ἐπιγραφὴν 
/ 

ἔχοντα Χαλκοπώγωγος, ἕτερον δὲ περικεκομμµένον 
Δ - ο) ἐλέ. - 1 λ λέ / ῳλ νι τὼ χεῖρε, ὃς ἐλέγετο τῆς ΠΙολυκλέους τέχνης εἶναι 

ὅραμα δεινόν, ὦ Γῆ καὶ "Ηλιε, ᾿Αλκιβιάδης πε- 
/ 5 α 2 ΔΝ Ν ιά / Δ 

πηρωµένος. οἶδα δ᾽ ἐγὼ καὶ "Αρμόδιον καὶ 
᾿Αριστογείτονα δουλεύσαντας ἐν Π]έρσαις, καὶ Δη- 

- / 

µητρίου τοῦ Φαληρέως πεντακοσίους ἀνδριάντας 
Ν λἰ ς Δ ΑΡ / - ΔΝ α ε) τς / 

καὶ χιλίους ὑπὸ ηναίων μιᾷ καὶ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ 
α λ / 

πάντας καθηρηµένους. ἐτόλμησαν δὲ καὶ Φιλίππου 
τοῦ βασιλέως ἁἀμίδας κατασκεδάσαι. ᾿ Αθηναῖοι 
μὲν οὖν τῆς εἰκόνος οὔρον κατέχεον, ἐκεῖνος δὲ 

τῆς πόλεως αἷμα καὶ τέφραν καὶ κονίαν. καὶ γὰρ 

1 ΑΕίεΓ ἀντίσπαστον Ατηϊπι 4ε]εῖες τὸ μὲν ἐπίγραμμα ῥωμαϊ- 
ζει (απὰ ἴπε {ο]ονΊπρ καὶ). Ὑα]εδῖας νγοι]ά γείαῖηπ απ ααά 
ὁ δ᾽ ἀνδριὰς ἑλληνίζευ. 

3 ΑΕἴοτ Ἑλλήνων Ατηϊπι αἆᾷς ἔχουσι. 
ὃ πλὴν (πεε]: πλησίον. 

1 Τηϊς νιοῖοις ρτασϊῖοο οἱ αἰτετῖπρ Ἰαβεῖς {ογπας ἴ]ε ἴποπιο 
οἑ ΟΥ. οἱ. 

5 Ἔποε απ[ςραςί, α5 ἴα Ππαπιο Ἱπιρ]ίες, ἶ5 α ππεϊτῖσα] {οοῦ 
ψγη]σ] 5εεπις ἴο ἴεπα ἵπ ορροςῖἴε ἀΙτοσοπα (-- ων, --). 

5 Τιοις ' απἴπους ᾿' τεερεοῖνε]ν οἳ δἴαΐίιε απἆ ο ἀεάΙσαίοτγ 
Ιηδογίρίοῃ. Το ποτά ποιητής, ἴποισ] αδια]]γ αρρ]εά ἴο 
ππα]κετς ᾿) ο8 νεγςε, ἵγα5 αρρ]σαβ]ε αἱδο ο ππα]κετς ο οἴμεγ 
πίηςς α5 νγε]]. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΡΘΕΝΕΝΤΗ ΡΙ2ςΟΙ ΒΡΕ, 

Ἡονψενεχ, μα 5ἴαϊῖαςς οἱ οἴ]μαι πχεΠ 5511] εἰαπά απά 
απο Κπονη, ἴποισῃ ἴπεγ νεαν ἴπε Ίαρε] οἳ οἴπενς, 
απᾶ ν]αῖ ἶς σοῖηπσ οἩ {5 κε απ απθςραςί 3 ἵπ Ροείτγ, 
απά, ἃ5 οπε πϊσηί 5αγ, ἴπε ααίλους ὃ σἶνο οοιηῖοχ 
Ἰη{ογπηαίίοη--(ατοσςὶ οἸαταοῖεγ, Ῥας Ἠοπιαπ {οτίαπε, 
1 Ἠανο 5ο6εη ονεπ Αἱαϊρίαᾶες, ἴπο Παπάδοπιθ 5οπ οἱ 
Ο]εϊπῖας---ἴ ἆπον πο νἨετε, Ῥαῦ 1 δαν Πῖπι ἵπ 
ἃ οοπηππαπά(ηπς δίτε ἵπ (πτεεςς- νθδατίησ ἴ]ε Ίαβε] 
(Ἠα]οοροροΠ," απά αἱ5ο αποίΠεγ Ἰ]κοποςς ο{ Ἠίπα νη 
ΡοίΙἩ αὖπις Ίορρεά οϐ, α ΠΚεπεςς σαἷά ἴο Ἠανε Ώδεῃ 
ἴπε νοτ]κ οἳ Ῥο]γο]ες ζ--γο σος, α Εεαγ6οπιε 5Ρες- 
ἴασο]ε, ΑΙαβρίαάες α οΠρριε! Απά ΤΙ Ἀπονιν ἴλαί 
Ἠατπιοάίας απᾶ Ατὶςτοσεϊίοη Ἠανε 5εγνεᾷ αξ 5Ίανες 
ἵηπ Ῥογεῖα, απ ἰμπαίῖ Πίίεεπ Πιπάτοά εἰαΐιος οἱ 
Ώεπιεϊτίας οἱ Ῥμα]ογαπῃ Ώανο αἲ Ῥεεπ Ρρι]]οά ἀοντ 
ὮΥ ἴε Αἰλοπίαηπς οἩπ 0Π6 απά ἴ]ο 5απιο αγ. Άγε, 
ἴΠεγ ΊἸανε ενεηπ ἀατεᾷ ἴο επιρίγ «εΠαπιρεγ-ροῖς οἩἨ 
Κίπο ΡΠΙΗρ. Ὑσς, ἴ]ιο Αἰπεπίαης Ῥουγεά αγίπο ΟΠ 
Πὶς εἰαΐιε-- Ῥαϊ ηε ρουγοά οἩ πεί οἵιγ Ῥ]ουά απά 
Άδῃες απᾶ ἀιςτ. ἴω {αοῖ Τῖ ἵνας εποαρῃΏ Το ατοἈςα 

4 0μα]οορορφοπ ἵ5 ἴπο (τεεκ ἰγαηδ]αῆοπ οἱ ΑΠεποβατριις 
(Βτοπχεβεατᾷ). α παππε αδεᾷ Ὦ)γ Ἀετο ἵπ Πὶ5 οαγ]εΓ ϱ4ΓΕΘΓ. 
ΟΠΕ δειν]]ο (ωτεε]ὶς π]αΥ Ἠανε τεάεᾷΙσαϊεά ἴο Είπα ἴπε δίαΐια 
Ἰπ αιιεςίίοη. 

δ Ῥο]γο]ες γα α 5οι]ρίογ ο ἴπε 5οσοπά οεΠΙιΥ μ.ο. Π ἶς 
ποϊεννοτίγ ἐλαῖ ΑΙοϊριαάας 5Ποιι]ά ανα 5ετνεᾷ ας 5ρ]εοί {ΟΥ 
εου]ρίατε αἲ ἴ]ιαί Ιαΐε ἀαῖς. 

6 Τῃε δἰαΐιες οἱ ἴπα ἔαπιοις Τγταπηϊοῖᾶες νετο οαιγ]εᾷ ἴο 
Ῥετεῖα ἵπ 480 .ο. 

7. Βοϊμ Ώϊοβεπες Ταοετίῖις απᾶ Γπγ ιο Ε]άετ ρῖνε 960 α5 
ἴπε ΠΙΠΙΡΕΥ εγεσίθᾷ. Ὠϊοβεπες 5αγ5 ἴπευ ννετο οοπιρ]είεά 1π 
Έαγγετ ἴπαπ 900 ἆαγς. Οπ]ν Ῥ]Ηπγ 56ρεα]κς οἳ ἰεῖτ ἀθδίγιιο- 
Ποστ: φπαβ πιο Ιασεγαυετο. 

δ Τῃε Ιποίάεπί 566ΠΠ5 αροοτγρῄῃαΙ. 
δ Α πιοςδῦ δατρτϊδίῃρ σἰαϊεπιεπῖ, {οΥ, ΟοΠΙΤαΤΥ ἴο ἴπε Ῥτε- 

αἰοίοῃ οϐ ὨΏεπιοδίπεπες, ΡΗΙΙΡ Ῥτονεά ποίαβΙγ Ἱπάι]σεπί 
πογψατα ΑίΠεης. 
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ἦν νεμεσητὸν τὸν αὐτὸν ἄνδρα νῦν μὲν ἐν θεοῖς 
λέγειν, νῦν δ᾽ οὐδ ἐν ἀνθρώποις. 

4. Ἠἶτα ἐγὼ ταῦτα ἐπιστάμενος ὅτι οἱ ἄνθρωποι 

οὐδὲ τῶν θεῶν φείδονται, ἀνδριάντος ὑμᾶς' φρον- 
τίσαι δοκῶ; καὶ τοὺς μὲν ἄλλους σιγήσειν µοι 

- 3 ΔΝ Δ ”/ Δ .] / Δ 5 / 

δοκῶ, ἀλλὰ τὸν Ίσθμιον, τὸν ἀγωνοθέτην τὸν ὑμέ- 
/ 3 / » / ” / 

τερον, Μόμμιος ἐκ βάθρων ἀνασπάσας ἀνέθηκε 
-- / - -- 3” / Δ .] Λ ιά 3” / 

τῷ Διί, φεῦ τῆς ἁμαθίας, τὸν ἀδελφὸν ὡς ἀνά- 
θηµα, ἄνθρωπος ἀπαίδευτος καὶ μηδενὸς τῶν κα- 

- / [ἳ / Δ 4 εν) / 

λῶν' πεπειραµένος. ὃς Φιίλιππον μὲν τὸν ᾿Αμύντου, 
« . ο ”/ . / / Δ η .) 

ὃν ἐκ Θεσπιῶν ἔλαβεν, ἐεπέγραψε Δία καὶ τοὺς ἐκ 
- / 

Φενεοῦ νεανίσκους τὸν μὲν Ἱέστορα, τὸν δὲ Πρία- 
μον. ὁ δὲ δῆμος ὁ τῶν ᾿Ῥωμαίων, τοῦτ᾽ ἐκεῖνο; 
αὐτοὺς ἐκείνουςὶ ὁρᾶν ὤοντο, ὁρῶν ᾿Αρκάδας ἐκ 
Φενεοῦ. 

43. Γαῦτα μὲν οὖν ἔξεστι καὶ γελᾶν. σπουδῇ δέ µοι 
ἐπελήλυθεν ᾿Αγησίλαον τὸν βασιλέα τῶν Λακε- 

δαιµογίων τῆς γνώμης µακαρίσαι, ὅστις οὕποτε 
ἠξίωσεν οὔτε πλαστὰν οὔτε μιμηλὰν τοῦ σώμα- 
τος ποιήσασθαι, οὐχ ὅτι χωλὸς ἦν, ὥς φασι, καὶ 
μικρός ίτί γὰρ ἐκώλυε μέγαν εἶναι τὸν ἀνδρι- 
άντα; τί γὰρ ἀρτίπουν, ὥσπερ τὸν ἘΕὐφράνορος 
"Ἠφαιστον;) ἀλλὰ τοῦτ) ἐκεῖνος εἶδεν ἀκριβῶς, 
ὅτι μὴ δεῖ τὰς ἀνθρωπίνας τύχας ἐκτείνειν μηδὲ 

1 ὑμᾶς Ἠεϊδκε: ὑμῖν. 5 καλῶν Ἠεϊδκε: κακῶν. 
ὃ τοῦτ” ἐκεῖνο ἀε]εῖεᾷ Ὦγ Ανπῖπι. 

αὐτοὺς ἐκείνους ΑΤΠΙΠΙ : τοὺς ἐξ ἐκείνου. 
5 λ Ν ” Ἂα [ο ον. λ Π ” λ 

πλαστὰν οὔτε μιμηλὰν ΕΠΙΡΕΓΙΗ5: πλαστὸν οὔτε μιμήλαν. 

4 

1 ια, Ῥοδείάοπ. ἨΜαπηπιίας πιαάε Ῥορεϊάοπ α νοῖῖνε 
οβετίηρ ο Ίειις. κ 

5 Ὑε]είας (1. 19. 4) τεοοιπῖς ἴπαῖ Μαπαπαῖας οτάετεςᾷ ἴαί 
ψ/οτ]κς οἳ ατῖ ]οδῖ επ τοπία ἴο Ἠοπιε πιιαςῖ ϱε τερ]ασεᾶ ! 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΡΘΕΝΥΗΕΝΤΗ 15Ο ΒΡΕ, 

πσ]ηίσοιις Ιπάἱσπα[ίοπ ἴλαῖ ἴΠεγ «Ποι]ά οἶαςς ἴΠε 6απιο 
ΠΠ ΠΟΝ ΑπΙΟΠσ πο σος απά ποὺ ποῖ ενοη απποπς 

Ἠαπλαπ Ρεΐπσς, 
ΊΠεπ. Κπονίπο ας 1 ἆο ἴ]αϊ πιοη «ρατο ποῖ 6νεΠ 

ἴπε σοᾷ». «Ποι]ά Τ Ἱπιασίπο γοι ἴο Ἠανο Ῥοετ οΟΠ- 
οεγπεᾷ {ον ἴμο ςεἰαϊΐπε οἱ α Πιογο πποτία), ὁ Εττίπον- 
πΊογε. πΙ]ε Τ ΕΠΙπ]ς Τ «Πα]] ςαγ ποϊλμίτσ οἱ το οἴμενς, 
αἲ αΏΥ ταῖε ἴΠε Τςἰμποίαπ.ὶ γοις ον Ναςίεν οῇ ἴμε 
(σαπιος, ΝΠαπηπηῖας ἴογο {οπι Πῖς Ῥαςαο απᾶά ἀεάϊοαϊεα 
ἵο Ζεις-- ἀῑδσιςίίπο Ισπογαπςς !--Πηεταῖο ογεαϊατα 
Ὠλαῖ Ώε νγας. οϊα]]ν απ{απα Ιαν να πε Ρτοργ]είίος, 
ἴτεαίπο ἴ]λο Ῥτοίῃεγ ας α νοβνε οβοτίπσ! ΤΠ νας 
Ἡε νο ἴοοις ἴο ΡΗΙΗρ 5οπ οἳ Απιηγηΐας, υπο νε 
οοῖ ἔτοπι ΤΠεδρίαο. απ Ιαρο]]οά 1 Ζεας. απἆ αἷξο ἴμε 
Ἰαάς ἔτοπι ῬΡΠεπείς ὃ ο Ἰαρε]]εᾶ Ἀοξίοντ απά Ῥτίαπι 
τορρεσνε]ν! Βατ ἴπε Ἠοπιαῃ πο. ας πισηί Ἠανο 

Ῥεοεπ εχρεοῖες, ἱπιαρίπεα ἴπεγ ννετο ΡεΠπο]άϊπς ἴποςο 
νΕεΥΥγ Ἠοτοες. απά ποῖ πηογο Αγοαάίαης {ποπ ῬΠεπεῦς. 

Ίπάεεᾶ γοι πιαγ εἰ] ἸαασΏ αἲ ἴπεςε ἀοίπος: Ῥαἳ 
ἵῃπ αἰἱ 5οπίοαςπεςς, Τῖ ας οσσοιστεά ἴο πηθ ἴο εοποσγαῖι- 
]αΐοε Ασεςὶ]αϊς. Κίπο οξ Αρατία, οἩ πε εἰαπά ηε ἴοο], 
{ου ο πενεγ ἴποισηί 1 β{ῆπο Το Ἰανε οἴἴπετ α εἰαΐαε 
ος α Ῥοτίταϊξ πιαάε οἱ ἨπιςεΙ, ποῖ Ῥεοααςε Ἠο γνας 
ἀείοτπιεά. αξ ῬεοΡρ]ε 5αΥγ. απά ςΠοτῖ ----[ον νπαῖ νας 
το Πἰπάεν ἴμο εἴαϊιο)ς Ρεΐπσ ἴα]]. ο: Πανίης «ΠαΡρεΙγ 
Ίεσς. κε Ἠπρῃταποτς Περμαεςίις 25---Ραΐ ταῖ]λον 
Ῥεσαιςε Ίο εαν’ οἰεατ]γ ἴλπαί οπε «Ποι]ά ποῖ ἴἨγ ἴο 
Ρτο]οπρ ἴπε αἰ]οίίοά «ραπ οἱ πάππαπ Η{ο οἵ οχροςε ἴ]α 

ὃ Ῥμεπεῖς νναςδ α ον Ἱπ Ανγοαᾶία. ἈΝοϊηίης ἶ5 Κπονη οἳ 
ἴμο οἴαΐιες ἵπ απεδῖοῃ. 

4 Οπ Πῖς Ρηγδίσα] αρρεαταποε. 566 Ε]πίατο, {σεκαΙς 9. 
ὅ Ἐπρήταπογ ναςδ α Οοτπίμίαπ φοπἱρίοτ οἱ ἴε ουγίἩ. 

οεΠἔιτΥ. {ἄπποιι5 {ΟΥ ἴ]λο ρταςςε ΟΗ Βῖ5 »ἰαΐπςς..  Ἡοερμασσίις, οἳ 
σοΓ56. Ίγα5 Ιά1η9. 
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κινδυνεύειν περὶ τῶ σώματι κατὰ λίθον καὶ χαλ- 
κὀν. εἴθε γὰρ εἴη' καὶ τοῦ σώματος ἀπηλλάχθαι. 
Χαιρέτω δ) ὁ Δαίδαλος καὶ τὰ Δαιδάλου μιμηλὰ 

τεχνήµατα" ἄδην Προμηθέως, ἄδην πηλοῦ. καίτοι 
καὶ τὸ σῶμα τῶν γενναίων φασὶν ἀλλότριον εἶναι, 

ἐπειὴ µάλα πολλὰ μεταξὺ 

σώματός τε καὶ ψυχῆς. ἡ” μὲν γὰρ οὗ πάρεστω" 
οὐδὲ φροντίζει τοῦ σώματος καµόντος.' ἐμαίνετο 
Καμβύσης ὡς' "Αμασιν τὸν Αἰγυπτίων βασιλέα 
τὸν νεκρὸν αὐτοῦ κεντῶν τε καὶ μαστιγῶν. Αἰγύ- 
πτιοι μὲν γὰρ λέγουσιν "Αμασιν ἐκ πλέονος ὑφορώ- 
µενον τὴν Ἰαμβύσου χαλεπότητα τὸν μὲν αὑτοῦ» 

Δ 3 ν ”/ » » εν] .) - ς - 

νεκρὸν ἀποκρύψαι, ἄλλον δ᾽ ἀντ᾽ αὐτοῦ ὑποβαλεῖν, 
καὶ τοῦτον εἶναι τὸν Καμβύσῃ περιπεσόντα. ἀλλ’, 
. ο) / / λ / ” ”/ αν ς ὦ Αἰγύπτιοί τε καὶ Καμβύση, εἴτε ἄλλος τις ἦν ὁ 
ταῦτα παθὼν εἴτε αὐτὸς "Αμασις ἦν, τύπος ἦν ἄν- 

”/ ”/ - ” / μα 

αιµος, ἄσαρκος, ἄψυχος. τοῦτον, εἴ σοι φίλον, ἕλκε 
καὶ σπάραττε καὶ κέντρου, ΄Αμασιν δὲ οὐ κατεί- 
ληφας. ἕτερος δέ τις ζῶν, ἐμπνέων, αἰσθανόμε- 
νος, Πτίσσε, πτίσσ᾽ ἔφη, τὸν ᾿Αναξάρχου θύλακον" 
᾿Ανάξαρχον γὰρ οὐ πτίσσεις. οὗτος γὰρ ἀνὴρ᾽ 

1 εἴη Ἠεϊδκε: εἶναι. 2 ἡ Θ8ε]άεπ. ὃς (αεα] : ὁ. 
ὃ οὐ πάρεστιν (ΤΟ8ΡΥ. οὐκ ᾖσθετ᾽ Φε]άεπ, οὐκ αἰσθάνεται 

Ἠεϊδκε: οὐκ ἔστιν. 
. καµόντος ΟΤΟΡΡΥ : κάµνοντος. δ ὡς αἆάεὰ Ὦγ Φε]άεῃ. 

6 αὑτοῦ Επηρετῖἁς5: αὐτοῦ. τ ἀνὴρ Ἐπαρετίς: ἀνὴρ. 

1 Ῥτοππείμειις ἶ5 δα]ὰ ἴο πανε οτεαῖεὰ ἴ]ε τασε οἳ ππεπ οι 
οἱ οἶαγ. Ο8. Ῥαμδαπίας 10. 4. 4. απᾶ Αροῄοάοτι», ΡΙΡΠ{ο- 
{μεσα 1. 40. 

2 6ροκεπ ὮΥ Λολί]]ες οϐ ἴ]ε ἀῑδίαπεε Ῥεϊννθεπ Ττογ απᾶ 5 
Ἠοπηε ίσα Ἡ ο]: 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΘΗΝΥΗΝΤΗ ΡΙΡΟΟ ΠΗΡΕ, 

Ῥοᾶγ {ο ἴ]ιο νιοϊςϊζαάος ο 5ἴοπο οἵ Ῥτοπζε. ὙΝοι]ά 
Ὠιαϊ Τ παὶσηί Ὦε Ρος5ίΡ]ε ἴο ἴακα Ίεανα ενεη οἳ λα 
Ῥοᾶυγ ο σος γνθ ηανο | 

Βαὲ {αγεγγα]] ἴο Ὠασᾶσα]ις απά {ο ἴἶο ἱπταιίνο 
ἀενίοες οἳ ἴαί ατᾶςι: εποαισῃ οἳ Βτοπεΐμεις, 
εποισΏ οἱ οἸαγ.ὶ ΤΠ [αοί Τι ἶ5 εαϊᾳ ἴ]λαί ονεη ἴ]ε 
Ῥοάγ οἳ ποΡ]ε εου]ς ἰς {οτείση ςαΏείαπος, 

Έος νετγ ΠΙΔΠΥ [λίπος ἆο Ιε Ῥεΐννεεῃ 3 

Ῥοάγ απά 5οα]. Ἔον ἴπε εοια] ἶς ποῖ ῬγεςεπΕ νηεῃ 
ἴπε Ῥοὰγ ἶ5 οιΏνοτη που ἶ5 Π οοποθγποά {ον 1. 
(απιῤγδες ννας πιαά νηεπ. ας 1 1 ννογο Απιασίς, 

ἴπε Κίπο οῇ ἴ]λο Ἠσγρίίαης, ηε 5ἴαρροά απἀά Ποσσεά 
Πὶ5 ἀειά Ῥοάγ.. Ἔο Ῥε 5ατο, ἴπο Εσγρίίαης 5αγ 
Επαῖ Απιασίς, Πανίπο Ίοπς νίεγγοὰ να ἀῑξίταςί ἴ]ο 
ογαε]ίγ οἱ ϱαπιβγςες. οααςεᾷ Ἠὶς ον Ῥογ ἴο Ὄο Μία 
ΑΊναγ απἀ αποίµεχ ο Ῥο ςαρεΗαίεά {ον 1, απά ἴπαῖ 
"ή Ὕνας ἴ]ο οοΥρ5ε ΥΥΠΙΟΗ {611 ἵπ ἴ]ο νναγ οἳ απι- 
Ὄγεες. ἨΠονψενετ, ϱ γο Βογρίίαης απά (ϱαπιῤγεος 
ἴοο, πο πιαζίον ψλοίμεν 1 νναξ 50ΟΠΙ6 0Π6 εἶςσα πο 
«ειῃΠετεά ἡλῖς ἰτεαίπιεπί οἵ Απιασίς Πϊπιςε]{, αἲ αἱ] 
ονοαηίς 1 ἵνας α {ογπ΄ δαπς Ῥ]ουά. 5απς Πες], 5αἩς 5οιι]. 

ΤΠϊς, 5ο Ῥ]εαξο γοι, γοι ΠΠαΥ τας, γοι πιαγ τεπά, 
γοι ταγ 5ἴαῦ., γεί ἴλε τοα] Απιαςίς γοι Ἠανο {αϊ]οά 
ἴο οαἴοῃ. Ασαΐηπ, αποϊΏεγ ΠπαΠ ΝΟ γννας επάοναοά 
ντ Ηξε απά Ργεαίῃ απά Γεε]ίπς εχο]αϊπιεά. '' νίπα, 
στῖπᾶ ἴπο 5αο]ς οἱ Απαχατοµας: {ου ἴ]ο τοα] Απαχ- 
ατοµιας γοι ἆο ποῖ στίπά! 5. Ύοα κσεο, ἴΠ ΠΙΒΗ, 

ὃ Ῥο5δϊ «οπραγες ἐΠῖς αἴζεγαποε να ἴπε νγοτᾶς οἳ Φοσγαῖες 
(Φ]ιαεᾶο 115 Ἐ απὰ αίοσλις 965 Ε). 

4 Τη]ς Ιποϊάεπί 15 τεοοτάεά Ὀγ ἨΠετοάσίαις (9. 16). 
δ Αοοοταῖης ἴο Ώϊορεπες Τιαετίῖας (9. ὅ8 Β.), ΑπαχατσομιΙς, 

α ΡΠΙΙο6οΡΠετ ο8 ΑΡάετα (ο. ὁ60 μ.ο.). πα οβεπάαὰ ΝΙοοογεοΠ 
ἴμε δαίταρ οἱ ΟΥΡρτις. νο πας Πίπα πτοννπ Ιπίο ἴπε ππονίαν ἴο 
Ῥε στοιπᾶ ἴο ἀθαίῃ. 
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2 ΔΝ Δ . 4 / λ - ς / ἐμπεσὼν μὲν εἰς ὄλμον, τυπτόµενος δὲ τοῖς ὑπέ- 
λ - ο. 

ροις, αὐτὸς οὐκ ἔφη πτίσσεσθαι, ἀλλὰ τῶν αὐὑτοῦ' 
ὅπερ ἔτυχε περικείµενος' ὥσπερ φασὶ ΠἩερσῶν 

/ - 

τοὺς ὁμοτίμους λαμβάνειν πληγάς, ἀντὶ τοῦ σώ- 
µατος τὸν κάνδυν. 

46 Πέρσαι μὲν οὖν ἐπὶ τοσούτῳ δυσφοροῦσιν; Ἕλ- 
λην δ᾽ ἀνηρ παρεῖχε τύπτειν τὸ σῶμα ὡς κάνδυν”' 
ἡμεῖς δ) οὐ παρέχωμεν" τὸν ἀνδριάντα χωνεύειν, 
κἂν αἰσθάνηται; νῦν δ᾽ ὁ μὲν κρείσσων αἰσθή- 

9 ο Α Ν Ν ο » / / σεως, ἐγὼ δὲ κατὰ τὴν' Εὐριπίδου Λαοδάμειαν 

οὐκ ἂν προδοίην καίπερ ἄψυχον Φφίλον. 
/ ”. . Δ ς λ / / βούλομαι οὖν αὐτὸν ὡς αἰσθανόμενον παραμυθή- 

5 , ο ᾽ ” » / 
σασθαι. ὦ λόγων ἐμῶν. σιγηλὸν εἴδωλον, οὐ φαί- 
νη; οὐδὲ γαρ. ὁ πρὸ σοῦ ᾿Αριστέης' ὧδε γὰρ ἔσχε 
κἀκείνῳ, ὡς ἐμοὶ εἰκάσθη, ἀναστῆναι μὲν αὐτὸν 
ὑπὸ τῶν Προκοννησίων, ἀφανισθῆναι δὲ ὑπὸ τῶν 
2 - / τε α .. ϱ) - / - 

ἐχθρῶν' λόγον δ᾽ ὑπὸ τῶν αὐτῶν τούτων διαδοθῆ- 
ναι, ὡς οὔτε ζῶν οὔτε τεθνεὼς φαίνοιτο ᾿Αρι- 
στέης. ἀλλὰ καὶ τότε καὶ νῦν καὶ πρὸς ἅπαντα τὸν 
χρόνον ἔζη ᾿Αριστέης. 

/ /6 / κο 5» / 
47 µνάσεσθαί τινα φαμι και υστερον αμμεωγ. 

1 τῶν αὑτοῦ νῖπ ΝΤ: τὸν αὐτοῦ ὮΒ. τὸν αὐτοῦ []. τὸ αὑτοῦ 
745085. τὸν ἀσκὸν ΗΕΠΙΡΙΕΤΗΙΙΥ5, τὸν αὑτοῦ θύλακον Πεϊςκε. 

Ξ Αα κάνδυν Πεῖδ]κε ἀε]εῖες ὡς ἱμάτιον. 
ὃ παρέχωµεν ΕΠΙΡΕΤΙΗ5: παρέχοµεν. 
4 κατὰ τὴν Να]εδίας: καὶ τὴν. 
ὅ ὡς ἐμοὶ εἰκάσθη υγ ΝΙ: ὃς ἐμοὶ εἰκάσθη []Β. ὡς καὶ σοί, 

ὃς ἐμοὶ εἰκάσθης Πεϊςκε. 
ὃ µνάσεσθαί (85α1ΏΟΠ : µνάσασθαι. μ ο α 
Ἰ ὕστερον ΝΟΙΡΕΥ, ἄφερον ΕάΠΠΟΠΑΡ : ἕτερον. 

1. Αρρατεηί]γ πε Ῥεετς νγεγο 5ραγεά ἴπε η ἱβη]έγ ος Ροίΐηρ 

ιο : 



ΤΗΕ ΤΗΙΒΤΥ-ΘΗΝΥΗΕΝΤΗ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ, 

Ἠανίης Ῥεεμ ΤΗΤΟΥΠ ΙΠῖο α ππογίαν απ Ῥεΐπο ρουπάεά 
Ὦγ ἴ]ιε Ροδί]ες, ἀθο]αντοά ἴιαί Ίο Πἰπιςε]Ε ννας ποῖ 
Ρεΐπσ στοιπά, Ὀαἳ οπ]γ ἴλπαι ἰΠϊπο οἱ Πῖς ἵπ νΥΙοῃ, 
α5 15 οπαποες, 6 Ἰαά Ῥεεῃ επε]οςεά---]αςῖ αξ νο ατα 
ἴο]ά ἴλαῖ ἴ]πε ρθεις οΕ ἴπε γεα]πα ἵπ Ῥογδία αγε Ῥδαίεῃ 
---Ἔμαῖν οἶοα]ς Ιπςίοαά οἳ επεῖν Ῥοάγ.ὶ 

ΥεΙΙ ἴπεῃ, ἴοισ] ῬΒογείαης τπαγ τοδεπῖ 5ο 5Ησηί 
α οΠαςςεπιεπί, α (τεε]ς αἱ]ογγεά Ἠϊς Ῥοάγ ἴο Ῥε 

Ρρουπάες ας ΙΕ 1{ γγετε α οἼοαξκ: απά «Ἠα]] ποῖ 1 α]ονύ 
ΠΙΥ σίαϊπε Το ρο ἴο ἴ]ο παεἠ πσ-ροῖ, ενεπ 5αρροδίηρ 
1 ἴο Ἠανο 5εηςα[ίοπ ; ; Βιαΐ ας πιαξίενς σίαπά, νΠῖε 
Απαχκατομις γνας 5αρογίος ἴο δεηδα[ίοἩ, 1, ἵπ ἴ]ε 
Ίαησπασα οἳ Ειπρίάες᾽ Γαοάαιπεῖα, 

Ὑοι]ά ποῖ ἀεδετί α {ᾖΙεπα, ἴποισῃ νοῖάἆ ο {9.3 

Αοσοτάἴπσ]γ Τ να ἴο 6ρεα]ς νοτάς οἳ οοπι{ογῖ Το ΠΙΥ 
{1οπά. ΠΙΥ ρίαϊίαε, αξ ἴο οπε Ρρορςεςρίησ 5εηςαἴίο : 

Ο οι πιαῖε 5επηρ]απος οῇ πΙγ: εἸοαπεπος, ατὶί οι 
ποῦ νΙδιρ]ε2 ΝΟ πιογο ἵνας Ατὶςσίοας νἰεῖρ]ο, νο 
Ἠνοά Ῥείοτε ἴπεε. Τογ Ἠο ἴοο Παά ἴπίς εχρετίεποο, 
ας [ οοπ]εοίιτα, ἴπε οχροετίοεπος οἱ Ρεΐπο ταῖσεά αρ 
Ὦγ ἴο ππεηπ οϐ Ῥτουσπποδις ὃ απά ἴπεπ Ῥεΐπο αρἰγιτοά 
Άνναγ ὮΥ Πὶς {οο», απ οἳ Πανίποσ α ἴα]ε ἀἰςςεπιίπαϊες 
Ὦγ ἴ]εςε 6απια πἹεη ἴο ἴπε εβεοί ἴμαῖί Απίσίεας Ὕνας 
ποῖ ἴο Ῥε 5εαοη. οἴἴῃπει Ἠνίπο ου ἆθαά.' Ἠοψενετ, 
Ατϊδίεας να αἱϊνο ἴμαει, Ἰνες Πο, απά υ]] Ίνα 
α]νναγς. 

90πῃΠ6 0Π6, [ ΊΎδεῃ, 1 γεῖ ΤΕΠΙΘΙΗΡΕΥ πηθ.ὁ 

5ἰγῆρρεᾶ {οτ Πορρίπςρ. ἜΠπο Ίοπρ-β]εενεᾶᾷ κάνδυς ἵ5δ Ίετε 
γίενεὰ ας 5ΠΙε]άϊπρ ἴπε Ώοὰγ ἔτοπι ἴπε ραῖῃ. 

3 8ροκεπ γη(Ἡ τείεγεηοε ἴο ει Παδραπά. Ο8. Ναπσ], Τ7α0. 
ὤταεο. [ὔγαφ. Ρ. ὅθδ. 

ὅ Απ Ιδ]απὰ Ἱπ ἴπε Ῥτοροπίϊ5. Ρτπρ]ασε ο Ατδίοας. 
3 Βου ἴπε υγεϊτα 5ἴοτγ οἳ ἴπε τερεαῖεᾶᾷ ἀἴδαρρεαταπσε απᾶ 

τοαρρεαταποε οξ Αγίδίεας, 5εο Ηετοάοῖις 4. 19-16. 
δ ο Ἠάπιοπᾶς, Ίή/γα ἄταεσα, 1 ρ. 206, ΤΟ... 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

- 5 , 
πάνυ γὰρ καλῶς εἶπεν ἡ Σαπφώ: καὶ πολὺ κάλλιον 
'Ἠσίοδος: 

/ .] ”/ / . / ο Δ 

φήμη ὃ᾽ οὔτις πάµπαν ἀπόλλυται, ἤντινα λαοὶ 
Δ / / / / 2 Δ ο / πολλοὶ φημίξωσι: θεός νύ τίς ἐστι καὶ αὐτή. 

) / » / Ν α - “ ε) / 

ἐγώ σε ἀναστήσω παρὰ τῇ θεῶ, ὅθεν οὐδείς σε 

μὴ καθέλῃη, οὐ σεισμός, οὐκ ἄνεμος, οὐ νιφετός, 
2 ”/ . / ϱ) ο) / 3 Δ Δ οὰ οὐκ ὄμβρος, οὐ φθόνος, οὐκ ἐχθρός, ἀλλὰ καὶ νῦν 

/ ς / τη τ λ Ν . σε καταλαμβάνω ἑστηκότα. λάθα' μὲν γὰρ ἤδη 
ΔΝ Δ ς / ”/ ὴ α) / / 5 τινὰς καὶ ἑτέρους ἔσφηλε καὶ ἐφψεύσατο, γνώµη ὃ 

5 - 5 ο γο / 9ο » 3 » ν 
ἀνδρῶν ἀγαθῶν οὐδένα, ᾖᾗ' κατ ἄνδρα µοι ὀρθὸς 
έστηκας. 

1 λάθα νι [)Β: λάθρα ΝΙ. βάθρα ἨΝ εἰ]. 
5 ᾗ 0ᾳ4δαιροπ: ᾖ ΤΡ. 

1 Ἠογκε απα ὈΏαης Τ69-164.. 
5 Ἔμε ψοᾶᾶεςς Εαππε 2 
3 ΘεεπϊπςΙγ απ 6ςΠο οΕ ἴλε {απιοις ἱῖριίε ραῖᾷ Ὦγ ἨΗετο- 

ἀοῖις (8. 98) το ἴνε Ῥεγδίαπ οΟΙΤΙΕΥ δεινίσε: τοὺς οὔτε νιφετός, 
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ΤΗΕ ΤΗΙΗΕΤΥ-ΡΘΕΥΕΝΤΗ ΡΙ5ΟΟὉΌΒΡΕ 

ἃ5 ΑΦάΡΡΜΟ νευγ ῬεααΗα]]γ δαγς; απἀ αγ πποτα 
Ρεαι {αν Ηεσίος : 

Ρα {αππο ἶ5 πενοεγ [εν] ἀορίτογεά 
ἨΠΙο] πιαηγ Ῥοορ]ο νοίοε; α σοᾷε5ς 5«Ἠο.ἳ 

1 πιγςο]! ν]] ταῖεε ἴλοο αρ απἀ Ῥ]ασε ἴμεο ἵπ ἴλε 
Ργεοϊποϊ οἱ ἴο σοάἆοςς. νηεποο παισΠί «Πα]] εαν 
ἴπεε ἀον-- πο οαγί]απα]κο οὗ νά ΟΥ ΠΟΥ’ ΟΥ ταίπ 
οἵ ]εα]οιΙ5δγ οἵ {οοῦ: Ῥαῖ 1ο! εἶεπ πον 1 ἠπά ἴ]ιοο 
ἵπ ΤἩγ οἴα[οητ! Άγο, οἱ πον {ογσεί{α]ποςς Ἰαῖ]ι 
ἰπηρρεά απἀ οἨεαίεά 5απάτγ οἴπενς ἴοο, Ραΐ ]αάσε- 
πεηῖ Ῥ]αγς πο ἰπίοκς οἩ αΠγ ΠπαΠ οἱ νογί],' απά ᾿ς 
Ῥεσαιςα οἳ ἰΠίς ἴ]λαί ἴποι ςἴαπάοςί αρτίσΏί {ου πιο 
Ἰ]κο α πΙαΗ. 

οὐκ ὄμβρος, οὐ καῦμα, οὐ νὺξ ἔργει μὴ οὐ κατανύσαι τὸν προ- 
κείµενον αὐτῷ δρόµον τὴν ταχίστην. 

4 Ἠαπποπάς. ἰοο. οἶέ., τερατὰςδ λάθα μὲν . . . οὐδένα 35 α 
Ραταρῄηταςδε ος πας {τοπ ἴμε δαΠΠε Ῥοεπῃ οϐ ΒαΡΡΠΟ. α ἴΠεοτΥ 
ἴο νυΠῖσοἩ ἴμο ΓΟΥΠΙ λάθα Ἰεπὰς 5οπιε οοἱοιγ. Ό3εε Ππἰγοάοῖοπ 
{οΥ α ροςδῖρ]ε Ιπεγρτείαἴίοπ ος ἴΠῖς ΠὶσΠΙν Ιπιαρϊπα[ῖνε Ρρετοτα- 
Ποη. 5 
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ΤΗΕ ΤΗΙΕΤΥ-ΕΙσΗΤΗ ΡΙΡΟΟΕΒΡΕ:: 
το ΤΗΕ ΝΙΟΟΜΗΡΙΑΠΟ ο: 
ΟΟΝςΟςΟΒΟ ΝΙῃ πο 
ΑΕ ΑΝΡ | 

Τηι5 ἶ5 ἴλε Πνςί ἵπ α 5ετῖες ο{ 8Ρεεσῃες ΡΥ ΕὈῖο ἀεαῖπς να 
αΠαῖτς ἵη Πὶς παῖνε ΒΙΠγπία, 5ΡεεςΠες υπο 5πθά πια Ισ 
ροή με ἴτοιβ]ες απᾶ Ῥτοβ]επις τείεττεὰᾷ ἴο ϱν ΡΙπγν πε 
Ὑοιηρεν ἵπ Πὶς οογγεδροπάεπσε γα ψονεγποτ οἱ Ὠιαί ρτο- 
νΊησε. ἜΤΠο αἀπιιπ]ςίγαϊίοπ οἱ ΒΙαγπία νγας ο]εατ]γ πο εαδγ 
ἰαδ]ς. Βεδίᾶες ἴπε παϊιτα] τεδεπίππεπἰ οἳ ἴμε Ῥγον]ποῖα] 
Γονατά Πὶς Ποπιαπ ονετ]οτᾶ. ννΠο Ιπ 50Π1Ι6 ΙΠπδίαπσοθς 5εθΠῃς ἴο 
Ἠανο Ῥδεῃ ιΠΝΟΤΙΗΥ οἱ ἴπε ο/ῇσα, νο Ἰέαγπ οἳ ππασ. 5οοἷα] 
απά εσοοποπηῖς ἀῑδίτεδς απά πητοδί, Ππαποῖα] παςππαπαρεπιεηῖ, 
απά οἶνίο Ρ]ο]κετίηρς. 3945111 αποϊµοτ δουτοε οἱ ἴγοιβρ]ε νγας τε 
Ῥ]{εν τίνα]τγ Ῥεΐννεεπ οἶιες οἱ ἴμε ἁἰδιτῖοῖ 5ασ] αςξ Εογπις πε 
εαρ]εοί οἳ ἴπε Ῥτεδεπί Π!δοοιιγ56. 

Ἀοοπιεάῖα απᾶά Ἀίοαθα Ίνοτε ΠεαΣ πεϊρῃροιτς. ὙΝΠί]ε 
Ἀ]οοπιεάῖα Ῥτοβίεᾶ {τοπ 15 ΠεαγπΠεςς ἴο ἴμε 56 απᾶ ἵγας μα 
ππεϊτορο]ς ᾿ οϐ ἴπε ἁῑδιτιοί, Ἀϊσαθεα Ίαγ οἩ απ Ἱπιροτίαπί 
ἱπαςςε τοιῖε απ 5εεπῃς ἴο Ἠανε ομἱβίτῖρρεά 15 πεϊσηΏβροιι ἴπ 
πιπαϊζετῖα] ῬτοδρετΙϊγ. [πάετ ἴπε Εππρίτε 1 αρρεατς ἴο Ἠανε 
επ]ογεᾶ πε 5ρεσῖα] {ανοιτ οἩ Ἠοπιε. Α5 εατΙγ ας 99 μ.ο, 
Απρηςίιις εδίαβρ]ςδπεα ἴετο ἴπε ο]! οἱ Ώοπια απ οἱ ο α115 
(α6δατ, απᾶ αἲ ἴμε πιο οξοιτ Γδοοιχδα Ἀίσαθα ἵγας Ποποιιγοὰ 
νηξ ἴπε Εῆλε πρώτη. Τηἱ5 Πε 1 οοπΗπιεὰ Το Ἠο]ά ἀεδριίε 
πε οοιπίετο]αῖπας οἳ Ἀϊσοοππεαῖα, απά Ὠπαί ΤΠ να πο επιρίγ 
Ὠοποιίχ 5εεπῃς ἴο Ῥε αἰτεδίεά Ῥοῖ]ῃ Ὦγ οοἵπς απᾶ Ἱπδοτίρῆοτς 
απά Ὦγ Ὠ]ο5 ονΏ νγοτᾶς (5 36). νΠΙοἩ 5εεπα ἴο περα[ῖνε ἴ]ε 
ἀἱδραταρῖης τείετεηπσε ἸπιπιεαΙαἴε]γ Ῥτεσεάῖπς. Ἠῖς εβοτίς 
ἴο εδίαβρ]5δη «οποοτὰ Ῥεϊνεεπ ἴλεσε τῖνα]ς 5οεπι ποῖ ἴο πανε 
ηαςά Ἰα5Ηπρ 5ποσε55, {ο α5 ]αΐε α5 ἴ]ε (οαποΙ] οἱ ΟΠα]οεάοπ 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙάΗΤΗ ΡΙΞ(ΟΙ ΒΡΕ 

Ὠια Ρίδμορς ο ἴ]εςε ἴννο οἶίες Ῥτγοδεπίεςὰ οοιπ{εγο]αῖπις [ο πε 
τισηί οϐ ογάαἰπίπρ Ῥίςπορς ἵπ Βψηία. 

ΏΙο ἆοες ποῖ ρτονίάε α οἶπε ας ἴο ἴπε Ῥτεοῖδε ἀαἲε οἳ οι 
Ωϊδοοιτςε, Ὀιαῖ Ροῖ] Πῖς οἶοῖοε οϐ ἴπεππε απά ἴμπε ϱρίγξ ἵπ 
ν/ηῖοἩ Τε ἀεαὶς νι 1 Ιπά]σαίε ΥνἩ 6οππε οἸεατηοεδς ἰλαί 1ὲ 
Ῥε]οπρς ἴο Πῖς ΡΗΙ]οδορ]ίς ρετῖοᾶ. ι νγ]αῖ αρροεαῖς ἰο ϱο 
{α]56 πποᾶεδίγ., Ἡε Ῥγοέεδδες ποῖ [ο Κπον νΝἩγ Ἰο, α παϊῖνε ος 
Έτιρα. 80π16 οἰχίγ πι]]ες ἀῑδίαπί, 5Ποι]ά Ἰανα Ῥεεπ Ποποιιγοὰ 
η] οἰΙσεπςΒΙρ ἵπ ἈΙοοπιεᾶία. ΡΟ5ΡΙΡΙΨ 1 Παὰ Ῥεεπ ἴλε Ενοί 
οἵιγ οϐ ἴμε ῥργονίποε 5ο ἴο Ποποιγ Ἠἶπι. ἨΠονενεν ἴ]λαί πιαγ 
ρε, ἵπ Πῖς αἀἆάτεςς Ῥείογε ἴ]ια Ροορ]ε οἱ Αραπιεία (ΟΥ. 41. 9) 
πε 5ίαΐος ἵπ πο ποσγίαΙη ἵενπης ἴ]λαί 5ο] ππατ]ςς οῇ ἀῑςεποξίοη 
Παᾶ Ῥεσοσπια ΈοΥ ΗΙΠι α. ΘΟΠΙΠΠΟΠ οχραιίεπος: Ι' Ψμετανετ 1 
Ἠανο Ῥοθεμ. ποῖ οπ]γ οἶ]ες ἵπ σεπετα], Ὀιϊ εγεῃ, Γ ΠΙαΥ δαΥ. 
πποδῖ ΟΕ {μοδα ν’μῖοῃ ατο οἱ δίαπαϊπρ ε(α] ἴο γοιΓ οΝΠ, πανε 
Ργεδεπἰθἁ ππε νι οἰεπςΠῖρ, να πιεπιρετςΠῖρ ἵπ ἴμοα 
Οοιποῖ], απ να Επεῖν Πρες Ποποιιτς νποιῖ πιγ αδκίης 
Ἡ, Ῥεμενίπς πιε ἴο Ὄε ποῖ απδεγνίοθαβ]ε ἴο ἴποπιδείνες οἳ 
τπνγοτίἩγ οἱ Ρεϊπρ Ποποιγεᾶ.. ΑΙΠιοιρἩ Ίογα] ἴο Πῖς Ρἱγί]ῃ- 
Ρ]αοε απά απαβ!ἔ]οις {ου 15 αἀναποεππεηί, 105 1οήβ εχῖ]ε παὰ 
{οδίεγεα Ἱπ Ἠῖπι γη]άεν 5γυπιραϊΒίες, απ Πο 5εεΙΗ5 ἴο Πανε Ῥεεῃ 
5ΙΠΟΘΤΥΕΙΥ οοποεγπεᾷ {οΥ ἴμε νεατο οἱ Βηγπία αἲ Ἰα1ρε.. ΤΠ 
Ίγας ΟΠΙΥ ἴο ο εχρεσί[εᾷ Ειαῖ ἴε οἶξ]ες οἳ ἴ]ιο ρτονίπσο 5ποι]ά 
Ἰγε]σοππε ἴμε ορροτίιιπΊγ ο οπ]]ςί ἵπ ἰπεῖν 5αρροτί α Παπ 
να 5ο απ οιἱ]οο]ς, ἴο ΡτοΠί ΡΥ Πῖς νήδάοπι, απά ἴο θηίπο 
ὮΥ 5 τεβεσ[εά ϱΊ0ΥΥ. 
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98: ΠΡΟΣ ΝΙ«ΟΜΗΔΕΙΣ ΠΕΡΙ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 
ΤΗΣ ἨΗΡΟΣ ΝΙΚΑΕΙΣ 

Ὅταν ἐκλογίσωμαι τὰς αἰτίας, ἄνδρες ΊΝικο- 
μηδεῖς, δι ἃς ἐποιήσασθέ µε πολίτην' οὐ γὰρ 
πλοῦτον ὄντα ὁρῶ µοι µέγαν, ὥστε νοµίζειν ὅτι 
διὰ χρήµατα ἐσπουδάσθην ὑφ᾽ ὑμῶν: οὔτε πρὸς τὸ 
εραπεύειν τοὺς ὄχλους ἐπιτηδείως ἔχοντι ἐμαυτῷ 

σύνοιδα: οὔκουν οὐδὲ εἰς τοῦτό µου χρῄζειν δο- 
κεῖτε, τὸ ταῖς ὁρμαῖς ὑμῶν ἁπάσαις ὑπηρετεῖν 
ἐτοίμως ἐμέ' ἀλλὰ μὴν οὐδὲ συµποτικός εἰμί τις 
οὐδὲ κοινὸς ἐν ταῖς τοιαύταις συνουσίαις, ὥστε 
ἀπό γε τούτου παρέχειν τοῖς πλήθεσιν ἡδονήν" εἰ 
δὲ μὴ διαµαρτάνω μήτε τῆς ὑμετέρας περὶ ἐμαυ- 
τοῦ προαιρέσεως, ὅσα τε ὑμῖν δύναµαι χρήσιμος 
εἶναι, ταῦτα ἐπίσταμαι, τὸ λοιπόν ἐστιν, δι ὃ 
πολίτης ἐγὼ γεγένηµαι παρ᾽ ὑμῖν;' οὐδὲν ἄλλο ἢ 
τὸ συμβουλεύειν ἐμέ τι περὶ τῶν κοινῇ συμφερόν- 
των ἴσως μᾶλλον ἑτέρων. καὶ βούλεσθαι καὶ δύνα- 
σθαι. τοῦτο δὲ εἰ μὲν οὐκ ἔστι τοιοῦτον, ὑμεῖς τε 
τῆς περὶ ἐμὲ σπουδῆς διηµάρτετε ἐγώ τε ἔοικα 
µάτην ὑπακούσας ὑμῖν ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ γενήσεσθαι 

1 ΑΠΙεΓ ὑμῖν 5ε]άεῃ ἀε]είε» σπουδῆς. 

1 ΣΙ απι αἲ α ]ο5ς ”” α5 Ῥδεῃ 5αρρ]εὰ Ὦγ ἴπε ἰταπδ]αῖογ ἵη 
ει οἳ νΠαῖ ργεδιππαΡ]Ιγ ν/α5 απ εἰοαιεπῖ ϱερίιτε οἨ ἴπε ρατῖ 
ΟΕ πε 8ΡεαΚΕΓ. 
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πμ. ΓΕΗΙΚΕΥΞΕΙσΗΤΗ  ΡΙΟΡΟΟΘΕΡΕ: 
ΤΟ ΤΗΕ ΝΙΟΟΜΕΡΙΑΝ»Σ ΟΝ ΟΟΝ- 
οΟοκῦ ΥΙΤΗ ΤΗΕ ΝΙΟΑΕΑΝΣ 

Μεν οϐ Νιοοπιεάία, νο Γ απάετία]ο ἴο οοπιραΐα 
Όπε χοᾶδοης ΝΗΥ γοι σανο πιο οΗσεπςΗίρ, Τ απι αἲ 
α ο]: {ον 1 ἆο ποῖ 5εε ἴλαϊ 1 Πανε ογοαῖ ννοα]ί 
5πε] ας ἴο νανγταπῖ ΠΙΥ Ῥεμονίπο ἴλαί Γ Ἰανο Ῥεετ 
εοασ]ί αἴτεν Ὦγ γοι {οΥ ΠπετοεπαΥγ ΤθᾶδοΠς.” ΠΟΥ απι 
1 οοηδοίοας οἳ Πανίηπο απ αρΏιάς {ον βαἴοτίπσ ἴ]ε 
Πηῃσςθ5: 5ο γοι ἆο ποῖ 5οοπι ἴο γναπῖ πιο ΘνεΠ {ΟΥ 

ἴλε Ῥιχροςο ος τεαΚ!]γ εοτνίηρ γοιγ 6νοτγ νηίπι, Χο, 

ἴπε {αοῖ ἶς ἴπαῖ Τ απι ποῖ «νοηπ σουᾷ οοπιραἩγ αἲ α 
Ῥαπαιοῖ οἵ α 5οοἰαΡ]ο Ῥεγδοπ αἲ σαϊμοτίησς ο ἴμλαῖ 
«οτί, 5ο α5 ἴο Ῥε αΡ[ο αἲ Ιεαςῖ ἴο αβονᾷ Ρ]εαδγε {ον 
ἴπε Ῥορι]ασςε ἔτοπα ἰπαῖ απαΠίγ. Ἠονενεν, 1 1 ἆο 
ποῖ ΨΝΠΟΙΙΥ παϊςίαἷκε γοιχ Ῥάγροςε γερατάίπο ης, απάὰ 
4ο 1 Τ απι οορπἰπαπῖ οἳ αἱ τε ππαϊίενς ἵπ γνΠίοΠ 
Ι απ «αραΡ]ε οἳ 5εγνίησ γοι, ἴπο οπΙγ ἴπίπο Ἰοβί Το 
αοσοαπῖ {ΟΥ πΙγ Πανίπσ Ῥοεη πιαάε α οἴήσπει ὮΥ γοι 
ἶς παισΠῖ εἷξε ἴπαπ ἰ]λαί, ρογμαρς ἴο α οτεαῖεν ἄεσγεα 
Όπαη οἴλους, Τ Ἠανε Ροίμ ἴ]ο ἀεσίτο απἀ Ίο αΡίΠίγ 
ἴο οἶνε αἀνῖος οἩ ἴμε Ιπῖοτοςῖς οἳ ἴ]λο οοπιπποπν/αα]{1. 
Ἠοννενοτ, 1{ 5ποἩ ἶ5 ποῖ ἴ]ε ο.5α, ἴ]οῃ ποῖ οΠ]γ Ἠανα 
γοι ῬοεἨ πηϊρσι]άσά ἵπ γοιγ Ἱπῖεγεςί ἵπ πο Ῥαϊ 1 
ἴοο, 1ξ ννουι]ά αρρεαγ, Ίνας τας] ἵπ Ποσαίπο γοιτ οα]] 
π ἴΠε Ἠορε οἳ Ῥτονίηπςρ αδεβα] ἴο γοιγ οἳἵγ ἵπ λα 

ος, 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

α. / 

τῇ πὀλει χρήσιμος, οὐ ποιουµένων µου χρείαν 
ς - ε) Φ / ” / / ) . Ἀ / ὑμῶν εἰς ἣν µόνον ἐπιτήδειός εἰἶμι. εἰ δὲ πάσαις 
μὲν ταῖς πόλεσι, μᾶλλον δὲ ταῖς µεγάλαις, δεῖ μὲν 
καὶ τῶν πλουσίων, ἵνα καὶ χορηγῶσι καὶ Φιλοτι- 

- / - Δ 

μῶνται ταυτὶ τὰ νενομισµένα δαπανήµατα, δεῖ δὲ 
καὶ κολάκων ἀνδρῶν, ἵνα δημαγωγοῦσιν αὐτοῖς 
ϱ/ - Δ Δ ΄ 4 / 

ἤδωνται' δεῖ δὲ καὶ συμβούλων, ἵνα σῴζωνται 
- 1] 

ταῖς πολιτείαις, κἀγὼ καθ ὅσον µοι δυνατὸν οὐκ 
ὀκνήσω περὶ τῶν µεγίστων συμβουλεύων ὠφελεῖν 
τὴν πόλιν. 

”/ Δ Ὡλ Δ μοι ο Ε) / 3 στι μὲν οὖν καὶ ἄλλα τινὰ παρ᾽ ὑμῖν ἐπανορθώ- 
σεως ἄξια καὶ κατὰ µέρος αὐτῶν ποιῄσοµαι τὴν 
θεραπείαν, ἂν τἀληθῆ λέγων πιστευθῶ περὶ τῶν 

/ / Δ ΔΝ Ἂ / / ῶ ς Δ µειζόνων. τί δὲ παθὼν ἢἡ τί βουλόμενος οὐχ ὑπὲρ 
τῶν µικροτέρων συμβουλεύω πρότερον, οὐδὲ ἐν 
3 / 3 - -- νι - / 

ἐκείνοις ἀποπειρῶμαι τοῦ δήµου τῆς εὐπειθείας, 
3 3 .] Ν 2 - / Δ [ον / ἀλλ᾽ εὐθὺς ἀξιῶ κινδυνεύειν περὶ τοῦ μεγίστου 

/ / ια, - - συμβουλεύων πράγματος; ὅτι πολλῶ µοι δοκεῖ 
ζ 5 - - / Ἂ -- 

ῥᾷον εἶναι πεῖσαι περὶ τῶν µεγίστων ἢ τῶν µικρο- 
τέρων καὶ φαύλων. τῶν μὲν γὰρ ἐξεστι καὶ κατα- 

φρονῆσαι τῆς ἀπ᾿ αὐτῶν γιγνοµένης βλάβης, ὁ δὲ 
χωρὶς ὧν ἀμήχανόν ἐστιν αὐτῷ σῴζεσθαι, περὶ 
τούτων οὐκ ἐθελήσας πεισθῆναι δῆλός ἐστιν ὑπὲ ῆναι δῆ ρ 
τῶν µικροτέρων οὐδὲ ἆ ἀκουσόμενος. 

ή, 

4. Ότι μὲν οὖν, ἐὰν ὑπομείνητε τὴν συμβουλίαν, 
πεισθήσεσθέ µοι περὶ ὧν συμβουλεύων πάρειµι, καὶ 

Δ / - / / / - 32 ” δὴ σφόδρα θαρρῶ. τί δαί; δύσκολον τοῦτ᾽ ἔστι, 

1 ἔξεστι] ἔξεστιν ἀμελεῖν ΑγΠΙΠΙ. 
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Εαίατε, ἴπος γοι ατε ποῦ ππαἰήπο ἴ]λαῖ αςα ο πια {ΟΥ 
ΠΙΟ αἶοπε [ απ αἀαρίεά. Π, οη ἴ]με οἴμεν Ἠαπα, 
αἱ οἵῖες, οἵ ταῖῃεν ἴλπο στεαῖ οἴίος, πεεὰᾷ ποῖ οπΙγ 
Έλα ππεπ ο γνεα]ίἩ, Ὀοί]μ ἴο βπαπος ἴμο Ρριρ]ίο 5Ρροας- 
ἴασ]ες απά Πρετα]]γ ἴο ρτονίάο 5ποΏ οα5ίοπιαΥν εκ- 
Ρεηςδος, απά Παἴίετενς ἴο αβοτὰ Ῥ]εαδατο Ὦγ ἰλμοαῖγ 
ἀεπιασοσίς οἶαρ-ίταρ, Ὀαΐῖ αἶξο οοιπςε]]ους ἴο ρτονίάα 
φαξεῖγ Ὦγ ἴ]εῖν ροµοίες, 1 πιγδε] «μα]] ποῖ θἨεῖη]ς 
Ίγοπη αἰάϊπο ἴΠε οἵἵγ ἴο ἴ]ο Ῥοσί οἱ πιγ αβΙΠΙγ ὮΥ 
οἶνίπο αανίοε οἨ ππαϊῖους οῇ οτοεαϊοςί ἱπιρογίαπος. 

ΥΝεΙ] πουν, λογο απο Ἱπάεθά 5οπηο οἴπεν λίπος {π 
γοιχ οἳιγ ννμΙο ἀεξεντνο οοτγαοῖίοΏ, απά οπο α[ἴεγ 
ἴπε οἴμει 1 «Πα]] αρρίγ πιγ ἰγεαϊπιεπί ἴο ἴλποπι, 
Ρτονίάοά 1 νΊπ γοιτ οοπβάεποο ὮΥ 5ρεακίπο ἴῃα 
πα. αροιῖ Πο στεαῖΐον πιαϊίει. ΕΒαΐ {ον νηαϊ 
εἴταπσε τεαδοπ ο νι ν]λαῖ ραχροςο ἆο 1 ποῖ Πτι 
σἶνο αἀνίοε αροαῦ ἴλο 5ππα]]εν πιαϊίενς απ ἵπ ἴποςα 
πηαζῖονς ἴεδῖ ἴ]ο νήπσηοςς οῇ ἴ]ε ῬεοΡρ[ε Το Ῥε Ροεί- 
ειπα κά, Ιπδίεας οἱ οποοδίποσ ἴο ]εορατάίζε πιγ τοραῖα- 
Ώση αἲ ἴπε οἴατῖ Ρ}γ οβοτίης αἀνίσο ο ἴλο ννοἰση{1εςί 
πηαζίεν οἱ αἲἲ τ Π ἰς Ῥοσσαςο 1 5οεπις ἴο πῃεο αγ 
εαδίογ ἴο Ρογεααάε ππεηπ οοποετηῖης ἴπε υεϊση{]οςί 
πιαζῖευς ἴΠαπ οοποογπίηρ ἴ]οςα ννΠίο] ατα 5Πσ]ίεν οὐ 
ηνία]. Ἐον νηῖ]ο οπε πιαγ αοἴπα]]γ 5οοτΏ ἴπο Παγπα 
τος] απο {γοπη ἴ]λοςα ΠΙΙΠΟΥ ππαϊἴθυς, ἃ ΠΠΣΠ ΝΠΟ, Πε ΄ 
15 ἶς α ααεςίίοη οϐ Ρροµοῖες αρατί τοπ νΥλίοα 1 ἶς 
Ππροδίρ]ε {ο Πίπι ἴο Ῥο δανεᾷ, Ἰας τεβιςεᾷ ἴο Ῥε 
Ρειςιαάοά τεσατάΐπς ἴπεςα τπίπσς ἵς οἰεατ]γ α Πατ 
Νο ΙΙ πο ενεπ Πξίοπ οοποθγηίηπσ ἴμο πΙΙπογ 
πιαϊζίετς. 

30 Πεῃ, ἵΓγοιι νν]] επάατο πιγ αἀνίος ντ] ραἴεπος, 
1 απι Ἱπάςεά νετγ εοπβάεπῖ γοι ν]] Ῥε ρενςιαᾶεά 
Ὦγ τηε ἵπ τε ππαϊζίευς αβοαῖ νΠίος Γ απι ηεγε το αἀνῖςα 
γοι. ἨΠαϊ ἴπεπ  Ἠ 5 α Παντὰ ας ἴο σοῖ γοι ἴο 
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τὸ µήτε «φορτικὴν ὑμᾶς ἡγήσασθαι τὴν ἀκρόασιν 
τὴν περὶ τοῦ πράγματος μήτε περιττὴν μήτε 
ἄκαιρον. ἵνα οὖν µοι μὴ ταῦτα προαπαντήσῃ παρ 
ὑμῶν, Τί δὲ συµβουλεύεις σὺ περὶ ὧν ἡμεῖς τὴν 
ἀρχὴν οὐδὲ βουλευόμεθα; Τί δὲ σεαυτῷ λόγου 
µεταδίδως, οὗ σοὶ μὴ µετέδοµεν ἡμεῖς; Διὰ τί 
δὲ τοσούτων πεπολιτευµένων παρ᾽ ἡμῖν ἀνδρῶν 
ἐπιχωρίων, «εἰσποιητῶν;' ῥητόρων, φιλοσόφων, 
γερόντων, νέων, οὐδέποτε οὐδεὶς ἐτόλμησεν "ἡμῖν 
συμβουλεῦσαι ταύτην τὴν συμβουλίαν; αἴτημα 
θέλω ποιήσασθαι τοῦτο αὐτὸ παρ᾽ ὑμῶν, ἄνδρες 
Νικομηδεῖς, καὶ χαρίσασθέ μοι καὶ ὑπομείνατε, 
ἀκοῦσαι λόγου περιττοῦ καὶ ἀκαίρου καὶ μὴ πεί- 
σοντος ὑμᾶς. καὶ οὐδὲ μεγάλην εἶναι νομίζω τὴν 
δωρεάν’ εἴτε γὰρ πεισθήσεσθε, ἄξιόν ἐστιν ἀκοῦσαι 
τοῦ τὰ λυσιτελῆ λέγοντος" εἴτε ἐφ᾽ ὑμῖν ἀπόκειται 
τὸ πεισθῆναι, τί τοῦτο δύσκολόν ἐστιν, ἀνδρὶ φίλῳ 
λόγου μεταδοῦναι βουλομένῳ” µάτην εἰπεῖν; 

Καὶ τί δὴ τοῦτό ἐστιν, ὑπὲρ οὗ µέλλω μὲν συµ- 
βουλεύειν, ὀνομάσαι δὲ αὐτὸ ὀκνῶ; τὸ μὲν ὄνομα 
οὐκ ἀηδές, ὦὢ ἄνδρες Νικομηδεῖς, οὔτε ἐν ταῖς 
οἰκίαις οὔτε ἐν ταῖς συγγενείαις οὔτε ἐν ταῖς 
φιλίαις οὔτε ἐν ταῖς πόλεσιν οὔτε ἐν τοῖς ἔθνεσιν. 
ὑπὲρ γὰρ ὁμονοίας ἐρῶν ἔρχομαι, καλοῦ μὲν ὀνό- 
µατος, καλοῦ δὲ πράγματος: ἂν δ᾽ εὐθὺς προσθῶ 
περὶ τῆς πρὸς τίνας ὁμονοίας, τοῦτο δέδοικα, μὴ 
τὴν μὲν ὀμόνοιαν αὐτὴν ἀφ᾽᾽ ἑαυτῆς καλὴν εἶναι 

1 εἰσποιητῶν (1εε]: εἰς ποιητῶν Μ. ποιητῶν Ὀβ. 
ΑΕἴεΓ βουλομένῳ Ἠ/ε]] πάν καὶ. 

ὃ ἀφ᾽] ἐφ᾽ Ἠεϊῖδκο. 

1. Ῥϊο πια]ες απ ενεηπ ποτε εἰαρογαῖε αρροα] {ο Το]εταπος 
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νιεν/ ΠΥ τεπηαγ]κς προπ Τε εαβ]εοί Πίο Τ Ἠανο ἵπ 
πηϊπά ας πεϊμον Ἠγεξοπιθ ΠΟΥ 5αρετβαοςς που απ- 
Ἠπιε]γ. Ἰπ οτἀον, ἴπετείοτε, ἴλαὶ [ πιαγ ποῖ αἲ ἴμε 
οαΐδεί επεοιπῖίεγ 5αοἩ ορ]οοίοῃπς οἩπ γοιγ ρατῖ ας: 
Βαἳ ννἩγ ἆο γοι οΏεν αἀνίος ἵπ πιαίζενς αροιξ ν]ο]ι. 
το Ῥερίηῃ υϊἩ, Ὢο αγε ποῖ ονεπ ἀολμρεταζίπο ὃ 
"Ῥαϊ νγ 4ο γοι αοοοτᾷ γοινςε]Ε ἴ]πο ρτϊν]εσε οἳ 
ἴπο Ποος, νΊεπ Ίνα Ἠανα ποῖ Ὀεσίονγος Τξ οπ γοιι 2 

Ῥαϊς {ου ν]αῖ ΤΘΦΟΠ, ΠΕΠ 5ο ΠΙάΠΥ Ἠανο Ῥθει 
αοἲῖνε ἵπ Ρο] ξ]ος ἴπ ος οἵιγ, πανο-ρογη απά αἀορίεά, 
οχαΐους απἆ ρΗΙ]οςορῄῃετς, ο]ά απἀ γουπο, Ώας πο οπ6 

ενεν Ῥγεξιππεά ἴο σἶνα τς {Πῖς αἀνῖοο ὁ '---ἴο Τογε- 
ςἴα]] αἲΙ «αοἩ ορ]εοίίοπς. ΤΙ ΙΕ ἴο ππακο ἰΠίς νετγ 
ερεοῖα] τοαιεςῖ οἳ γοι. ππεη οϐ Νϊοοπιεάία---ᾱπᾶ 4ο 
πε ἴ]ε {ανοιν οἳ Ροΐησ ρα[Ιεπί-- ἴπαϊ γοι Πδίεῃ ἴο α 
«Ροθοῇ ννΠίοῇ 5 «αρετβαοις απά αππηθο]γ απ ν/Πῖο 
ΠΊΥ ποῖ οοηνίποε γοι. ἈΊοτεονοχ, Γ ἆο ποῖ οοηδίἀεν 

Ἱτ α ογεαῖ {ανοιν Γ απι αρκίησ οἴίμεν; Του 1 γοι ατα 
Ῥεγεικαάεά ὮΥ πιγ νοτάς, 1 ἶς νοτία γοιν νηῖ]ο Το 
Ἠανο Ιδίεπεα ἴο οπθ ΝΤΟ Τε]]ς γοι νλαῖ ἵς ἴο γοις 
ἑἀναπίασε: νηῖ]ο, οἩ ἴπο οἴπεν Παπά, 1 γοι τε- 
5ετνο γοιχ αοφιῄεξοσηςσε, Ὑπαϊῖ 5 ἴπετο απρ]εαςαπί 
ἵῃ Μανίπσ α]]ονεὰ α ΕΠεπά ἴο ἴακα ἴ]ο Ποου νο ἰς 
νη]]ήπσ Το «ρεα] το πο αναΙ] 51 

Ύευγ νε], ναί ἰς Ὠς εαρ]οοί οἩ ΥΜΙΟΗ Τ απι 
αΏοιπῖ ἴο οὔ εν αἀνίος, απά γεῖ απι τε]αοίαπῖ ἴο παπῃο 
Πδ Τῆο ννοτά, πιεη οἱ ἈΝΙοοπιθάϊία, 5 ποῖ ἀἰςίαςία[ι] 
πηείμεν ἵπ ἴπε Ἠοπιε ος ἴμο οἶατ ος ἵπ Εγίεπᾶ!]γ οἶτο]ες 
ου οἶδῖες οΥ πα[ίοης: Γογ οοποοτᾶ ἶ5 Ὑλαῖ Τ απ. σοΐπς 
το ἴα]]ς αροαί, α Άπε νοτᾷ απᾶ α Επε ἰπίπο; Ῥαΐ Τι 
1 Ρνουεεὰᾷ ο αάά {ονίμν]ι οοποοτά ψ νοπα, 
{εαν ]εςὲ, γγηῖ]ε γοι πιαγ Ῥε οοηνίποθά ἴΠαί οοποογά 

οη πα ρατί οϐ Πῖς αάϊεποε 1π ἴμε οχοτάίαπα οἳ ΟΥ, 52.. ϱ8, 
αἱ5ο ΟΥ. 94. 1-6. 
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πιστεύσητε, τὸ δὲ πρὸς τούτους ὁμονοεῖν τοὺς 
ἀνθρώπους, οἷς ὁμονοεῖν φημι δεῖν ὑμᾶς, ἀδύνατον 
εἶναι νοµίσητε. τοῦτο Ύάρ ἐστιν, ὁ µέχρι νῦν εἰς 
τὴν ἔχθραν καθίστησιν ὗ ὑμᾶς τὴν πρὸς ἀλλήλους καὶ 
οὐκ ἐᾷ γενέσθαι τὴν φιλίαν, τὸ πεπεῖσθαι δίχα 
λόγου μὴ δυνατὴν εἶναι ταῖς πὀλεσι τὴν ὁμόνοιαν. 
μὴ, θορυβήσητε δὲ ἀρχομένω πάλιν, ἀλλ ὑπο- 
μείνατε. 

η Φημὶ δεῖν ὑμᾶς, ἄνδρες Νικομηδεῖς, ὁμονοῆσαι 
πρὸς ΝΧικαεῖς" ἀκούσατε δὲ καὶ μὴ χαλεπήνητε 
µηδέπω, πρὶν ἂν εἴπω τὰς αἰτίας. οὐδὲ γὰρ ὁ 
νοσῶν πρὸς τὸν ἰατρὸν ὀργίζεται διατάττοντα τὴν 
θεραπείαν, ἀλλ᾽ ἀκούει μὲν ἀηδῶς αὐτοῦ λέγοντος, 
ὅτι αὐτὸν καὶ τµηθῆναι δεῖ καὶ καυθῆναι, πείθεται 
δὲ ὅμως: περὶ γὰρ σωτηρίας ὁ κίνδυνός ἐ ἐστι. καί- 
τοι Τί τοῦτο εἶπον; τὸ γὰρ ἐμὸν φάρµακον, ὃ 
προσφέρω ταῖς πόλεσιν, ἡδιστόν ἐστι φάρμακον’ 
καὶ χωρὶς οὗ ζῆν οὐδεὶς ἂν ἐθελήσειεν. εὖ «φρονῶν. 

8 Ἠούλομαι δὲ διελεῖν τὸν λόγον καὶ τὸ πρῶτον 
ὑπὲρ αὐτῆς εἰπεῖν τῆς ὁμονοίας τῆς καθόλου, 
ποδαπόν τέ ἐστι καὶ τίνων αἴτιον, εἶτα" ἐξ ἐναντίας 
τὴν στάσιν καὶ τὴν ἔχθραν διακρῖναι πρὸς τὴν 
φιλίαν. ἔσται γὰρ ἀκόλουθον τὸ" τῆς ὁμονοίας 
ἀποδειχθείσης ὠφελίμου τοῖς ἀνθρώποις ἅπασιν 
ἀποδεῖξαι ταύτην τὴν ὁὀμόνοιαν τῶν πόλεων τούτων 
καὶ ἀναγκαιοτάτην οὖσαν ὑμῖν καὶ λυσιτελεστάτην. 
οὐκ ἀποστήσομαι δὲ εἰπεῖν οὐδ' ὅπως) ἂν μεῖναι 
γενοµένη δύναιτο" καὶ γὰρ τοῦτο ὁρῶ πολλοῖς ἐν- 

1 φάρµακον] Φαρμάκων Ηετγενάεῃ. 
3. ΑΤΠΙΠΙ ΠΊονες εἶτα ἴο ἴπε Ρερ]ηπίης ο8 πε πεχῖ ε]αιςε. 

ὖ ὃ διακρῖναι ΟΤΟΞΡΥ : διακρίνας. 
4 τὸ] Αγηϊτη ἀε]εῖες. ὃ ὅπως ἘππρετῖΗ5: εἴ πως. 
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οἳ απά ὮΥ ΙΠςε]{ ἶς πε, γοι πιαγ Ῥε]ενε ἴαί Ρεΐης 
εοποογάαπί ννῃ ἴ]οδο Ῥογδοςς να νλοπα Τ οἰαῖπα 
γοι «Ποιά Ὦο οοποσγάαπί ἵς Ἱππροδεϊρ]α.. Ἐον γ]ιαῖ 
ΠΠ. πουν Πας 5οῖ γοι αἲ γοιν ργεδεπί επηίγ οπθ 
[οννατά αποϊΠον, απά Ἰας Ρτοενοπίοά ἴμο εδίαδ]ςῃ- 
πιεπί ος ΓΠεπαάςΠΙρ., ἵς ἴπε απγεαςοπίπσ οοπνΙοξίοῃ 
Επαῖ, οοποσνᾶ ἵ5 Ἱπιροςρίρία {ον γοιτ οἶῆος.  ἈΝαγ, 
ἆοπἳ ταῖσε αΏ οιἴοΥν πο Γ πιακο α {τες δίατί ια 
Ῥοδαν νΙἩ πιο. 
μαι Γ δαν. πιοη οϐ Νἰοοπιεάία, ἶ5 ἴλαί γοι της 

αοΏῖονε οοποοτᾶ μη ἴμο Νίοαδαπς; δις Ἠσαν ππο οι! 
απᾶ ἆοπἜ σεῖ αΠοΥγ γοῖ Ῥοίοτο 1 εἰαῖο πιγ τ6αδοής. 
Έον πεϊἴ]ευ ἰς ἴῃο εῖοὶς πια αΠοτΥν νΤἩ Πὶς ρῃγςίοίαπ 
ν/ποπ ς Ῥγεδογίρες Πὶς ἐγεαϊπιοπῖ, Ραἳ, ἴποισ] ο ὶς- 
Ίκες ἴο Ἠθαν Ἠίπι 5αγ Ίο πας αρ ἳ Το 5αγσ6τγ οὐ 
οα{εΥγ. 51] Ίε οῬεγς: {ον Πὶς Η{ο ἶς αἲ 5ίακοα. Απά 
γεῖ νΏγ Πανε [ σαἰά ἴ]πίς 2 Ἐου πιγ τοπιεγ, ἴπε οπο 
Ι οὔ εν γοιτ οἶῖες, ἶς α πιοςῖ Ῥ]εαδαπί τεπιεάγ. απά 
οπς πζηοιαξ νυΠίοἩ Πο πιαἩ Ὑνοι]ά νὶςα ἴο νεα. ΙΕ Ίο 
Λας σοοᾷ 5εη5ε. 

Ῥαΐ Τ νναπῖ ἴο Ῥτεακ αρ πιγ αἀάνοςς, απά βυς5ῖ ος 
α]] ἴο 5ρεα]ς αροαῖ οοποοτά 15ε]ῇ ἵπ σεπετα]. ἴο]]ίτπς 
ῬοϊἩῃ νἼεπος 1ξ οοπιος απά κ παῖ 1 αοΠῖενας, απᾶ {πο 
ονεγ ασαἰηςί ἴλαῖ ἴο 5εῖ οβ εἰτί[ο απά Ἰαϊτεά ἵπ οοἩ- 
ἰγαςΙςιποίοη ἴο ΕΠεπάςΠΙρ. Έοτ νΊεπ οοποογᾷ Ίας 
Ῥεεπ Ῥτονεᾷ ἴο Ῥο Ῥεπεβοίῖα] ἴο αἲ πιαπ]ίπά, ἴπε 
Ρτουβ αν] παϊατα]]γ {ο]ονν ἴπαι τίς ραγσου]ατ ο0Π- 
εοτὰ Ὀεΐνγεεπ ἴλμαςε ρατβοπ]αν οἶίος 5 Ρο απῖτε 
πάϊερεηδαΡβ]ε {ον γοι απἀ απ]ῖε Ῥτοβίαρ]ε αξ νε]. 
Ι οἸια]] ποῖ, Ἡονενεν, τοβαϊηπ Ίγοπι ἴε]]ίπο αἱςο πουν 
εοποοτά πλαγ επάαγε ηοη οπος αοβίενες ; {ου ἴ]λαῖ 

Ρτοῦ]επι, Ἱπάσαᾶ, 1 5οο ἶ5 Ῥοϊποτίπς ππαπγ.. Ρα 1 

1 Τηϊ6 απα]γεῖς ἴ5ς αἀπεγοά ἴο Ρα ΠΕΙ1γ απά 5πονς ἰμαί ἴπε 
βρεακενγ Ίας Ῥτερατες Πὶ5 αἀάτοδς νΙΠ σαγα. 
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- - - αν Δ α 

ϱ οχλοῦν. εὔχομαι δὲ τοῖς θεοῖς πᾶσι καὶ τοῖς ὑμε- 

10 

11 

τέροις καὶ τοῖς ἐκείνων, εἰ ταῦτα εὐνοίᾳ τῇ πρὸς 

μόνους ὑμᾶς ἐγὼ νῦν λέγω καὶ µηδεµίαν οἰκείαν 
θηρώμενος δόξαν ἢ λυσιτέλειαν ἐκ τῆς καταλλαγῆς 

τῆς ὑμετέρας, καὶ πρὸ πάντων εἰ μέλλει λυσιτε- 
λήσειν’ τῇ πόλει, δοῦναι μὲν ἐμοὶ τοὺς ἀξίους τοῦ 
πράγματος εἰπεῖν λόγους, παρασχεῖν δὲ ὑμᾶς ἐμοὶ 
πεισθῆναι τὰ συμφέροντα βουλοµένους. 
Ὀμόνοιαν τοίνυν πάντες μὲν ἐπήῄνεσαν ἀεὶ καὶ 

λέγοντες καὶ γράφοντες, καὶ μεστὰ τῶν ἐγκωμίων 
αὐτῆς ἐστι καὶ τὰ ποιήµατα καὶ τὰ τῶν φιλοσόφων 
συγγράµµατα, καὶ ὅσοι τὰς ἱστορίας ἐξέδοσαν ἐπὶ 
παραδείγματι αὐτῶν τῶν ἔργων ἀπέδειξαν αὐτὴν 
µέγιστον οὖσαν τῶν ἀνθρωπείων ἀγαθῶν, καὶ 
πολλοὶ τολµήσαντες ἤδη τῶν σοφιστῶν παραδόξους 
εἰπεῖν λόγους µόνον τοῦτον οὐκ ἐπενοήθησαν" 
ἐξενεγκεῖν, ὡς οὐ καλὸν ἡ ὁμόνοια καὶ σωτήριόν 
ἐστιν: ὡστεὶ τοῖς τε νῦν βουλομένοις αὐτὴν ἐγκω- 
µιάζειν καὶ τοῖς ἀεὶ τοῦτο ποιεῖν' ἄφθονος ἡ τῶν 
λόγων ὕλη, καὶ ἀεὶ καὶ πλείω καὶ κρείττω περὶ 

αὐτῆς ἐξέσται λέγειν. 
Εἴτε γὰρ ὑπὲρ γενέσεως αὐτῆς πολυπραγμονεῖν 

ἐθέλοι τις, ἀνάγκη τὴν ἀρχὴν αὐτὴν) ἐπανάγειν ἐπὶ 
τὰ μέγιστα τῶν θείων πραγμάτων. ἡ γὰρ αὐτὴ 
καὶ φιλία ἐστὶ Καὶ καταλλαγὴ καὶ συγγένεια, καὶ 
ταῦτα πάντα περιείληφεν. καὶ τὰ στοιχεῖα δὲ τί 

μέλλει λυσιτελήσειν ΕΠΠΡΕΤΙΗ5: µελλήσει λυσιτελεῖν. 
ἐπενοήθησαν ο 1ο Ῥτίποερς: ἀπενοήθησαν. 
ὥστε αάεὰ Ὦγ ΟΤοβΡΥ. 
καὶ τοῖς ἀεὶ τοῦτο ποιεῖν] ἀε]ειεά Ὦν ΝΠαπιοννίσ: ἨΠείϊδ]κε 

Ιηδεγῖς βουλησομένοις α1ἴεί ἀεὶ. ὅ αὐτὴν] αὐτῆς Ἠείςκο. 
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ΤΗΕ ΤΗΠΙΤΥ-ΜΙΑΗΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ 

ΡΙαΥ ἴο α]] ἴλο σοᾷς. Ροῖ γοινς απά ἰΠείτς,ὶ Ενα 1 
Ὑλαϊ Τ πουν 5αγ ἶς σαϊᾷ Ῥεοαιςα οϐ σοοάν]] {ο γοι 
αΊοπο απά ποῖ ἵηπ Ῥινςιἰς οἳ αΠΥ Ῥογεοπα] σ]οΥγ οὐ 
αἀναπίασε ἴο Ῥο ἀετίνεά ἔγοπι γοιτ τεοοποΙ]ΠαΓίοη. 
απά αρονο αἲἱ 18 1 ἶς ἀεςπεςα ἴο Ῥε ο αάναπίασε ἴο 
ἴμε οἵαίε--ἴξ Εμ] ἶς ἵπαςε, Τ ρταγ ἴιαϊ ἴπε σος παγ 
ποῖ οπ]γ σταηῖ πο 5Π6Ἠ εἰοαπεποο ας ἶς οτίμγ οἱ 
πιγ οαπςο, Ραΐ ἴπαί ἴΠεγ Π]αΥγ αἷξο π]αΚε γοι νη]Ηπο 
το ἴακα παν αἀνίοςε ἵπ ἴῃπο πιαξῖους νγλίο] ατγε το γοιΥ 
αἀναηίασα. 

Ἠε]] ποπ, οοποοτά Ίας Ώου Ἰαιάεά Ὦν αἰΙ πιεῃ 
αΊνναγς ἴπ Ῥοίμ 9«Ροοςῇ απά ηἰπο,. Χο οπ]γ αγε 
ἴπε ννονκς ο ροεῖς απἆ ΡΠΙΙοςορΠενς αἶκα Γα]] οἳ Τες 
Ρταΐσος, Ῥιαΐ αἶςο αἱ] νΏο Ἠανο ριρῃςπεά ιοί Πῖς- 
ἴοτίες Το Ῥτονίάε α Ρραΐϊετη {ον ρτασϊῖσα] αρρΠσοαίοη 3 
Ἠανό «Ποπ οοποοτά ἴο Ῥε ἴμο σγεαῖοςί οἳ Παππά 
Ρ]εδείησς, απά. ΕΙΥίΠΕΙΠΙΟΤΕ, αΠΠοισΏ ππαηγν οἳ ἴπε 
«ορῃ!ςίς Ἰανα ἵπ ἴπε ραςί νεπίιτεᾶ ἴο π]ακο Ῥατα- 
ἀοχίσα] εἰαϊεπιεηίῖς, ἰΠῖς ἰς ἴλο οπΙγ οπο 1 Ίας ποῖ 
οοσοιιτεᾷ ἴο ἴπεπα ἴο ΡαρΗςῃ-- ἴΠας οοποογᾷ ἶς ποῖ 
ἃ Πο απἆ σα]αἴατγ Ὠίπο, ΤΠετείοτε, ποῖ οπ]ν Εου 

ἴποδε νο πονν ἀεξίτο Το οἶπο Ττς Ρταΐςος, Ραΐ αἷξο 
{ου ἴμοςα Νο αἲ απγ πια νο] 4ο 5ο, ἴπε πιαϊετία] 
{ου Ἠ]πεῖγ αςε ἴς αραπάαπῖ, απ 1 νν] οενον Ώο ροςρῖρ]ε 
ἴο 54Υ πποτε απἀ Ππου τλίησς αβοι! 1. 

Ἐου εχαπηρ]ε, 1 α πιαπ ςΠοι]ά νὶςῃ το ἀε]νο Ιπίο 
ις οτἱσίπ, ο πηιςῖ ἵχαςο Τ5 νετγ Ῥεσίηπίηςσ ἴο ἴ]ο 
στεαῖζεςί ο{ ἀῑνίπε ἴλίπος. ον ἴ]α 5αππο παπί [οςία- 
Ποπ ἶς Ρο] ΓΠεπάςΠΙρ απάἆ τεοοποϊΠα{ίοπ απα ΚπςΠΙρ, 
απαᾶ ἵε επιργασας α]] ἴμεςα. Ἐτατίήογπιοτα, πΠπαῖ ιτ 

1 Ῥοἱπ οἴἵπες νυογδμῖρρεᾶ, ἵπ σεπετα]. ἴπο 5αππε ἀεῖες. 
. 522. 

: ΤΗϊς Ρτασίῖσα] αἶπι 15 εας!]γ ἀἰδοεγπῖρ]ε ἵπ ἴπε νοτ]κ οἳ 
ΠιαἩΥ οἳ ἴπε Ογεεκ Πἰδίοτίαης, ποϊαΡΙγ ἵπ Πετοάοίιις. 
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ΡΙΟο ΟΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ἄλλο ἢ ὀμόνοια ἐνοῖ; καὶ δι οὗ σώζεται πάντα 

τὰ μέγιστα τοῦτό ἐστι, καὶ δι οὗ πάντα ἀπόλ- 
λυται τοὐναντίον. εἰ μὲν οὖν μὴ «Ὀνητὸν ἦμεν οἱ 
άνθρωποι γένος μηδ᾽ έδει πολλὰ εἶναι τὰ φθείρον- 
τα ἡμᾶς, οὐκ ἂν ἦν. οὐδὲ ἐν τοῖς ἀνθρωπίνοις ἡ 

στάσις, ὥσπερ οὐδὲ ἐν τοῖς θείοις" ἔνεστιν. ᾧ δὲ 
μόνῳ τῆς εὐδαιμονίας ἀπολειπόμεθα τῆς θείας καὶ 
τῆς ἀφθάρτου διαµονῆς ἐκείνων, τοῦτό ἐστιν, ὅτι 
μὴ πάντες ὁμονοίας αἰσθανόμεθα, ἀλλ᾽ εἰσὶν οἱ καὶ 
τὴν ἐναντίαν αὐτῇ φιλοῦντες, τὴν στάσιν, ἧς μέρη 
καὶ ὑπουργήματα πόλεμοι καὶ μάχαι, καὶ ταῦτα ἐν 
τοῖς δήµοις ἀναστρέφεται καὶ τοῖς ἔθνεσιν, ὥσπερ ἐν 
τοῖς σώμασιν αἱ νόσοι. καὶ γὰρ τὴν ὑγείαν ἐπιστά- 
µενοι µέγιστον οὖσαν τῶν ἀνθρωπίνων ἀγαθῶν 
ὅμως αὐτῇ πολλάκις αὐτοὶ καθ αὑτῶν ἐπιβου- 

λεύομεν, οἱ μὲν ἡδοναῖς πεισθέντες, οἱ δὲ πόνους 
φεύγοντες ὑγιεινοὺς καὶ διαΐίτας σώφρονας. εἰ δὲ 
μὴ τοῦτο τοῖς µεγίστοις τῶν κακῶν ὑπῆρχε βοή- 
θηµα, ἡ παραυτίκα ἡδονή, δύναμιν ἂν οὐδ ὅλως 
εἶχε βλάπτειν: νῦν δὲ αὐτοῖς ἔδωκεν ἡ φύσις, ὥστε 
ἐξαπατᾶν δύνασθαι καὶ τέρπειν τοὺς ἀδικουμένους. 

Καὶ ἐπί γε ᾧὢ τις ἂν καὶ µάλιστα Φφθονήσειεν 
αὐτοῖς ἐκεῖνό ἐστιν, ὅτι πάντα τὰ κακὰ! λυπεῖ τοὺς 
ἀνθρώπους ὁποῖά ἐστιν ἐπισταμένους. εἰ μὲν οὖν 
τις ἐρωτήσειεν ἕνα ἄνδρα Ἰ ἢ πολλοὺς ὁ ὁμοῦ περὶ τῶν 
ὀνομάτων αὐτῶν, ἐν ποίω δὴ, μέρει τὰ τοιαῦτα 
κατατάττεται, πολεποη καὶ στάσεις καὶ γόσοι καὶ 

1 ὁμόνοια ἐνοῖ; καὶ ΒΠΠΡΕΤΙΙ5: ὁμόνοιαν εἶναι καὶ. 
3 θείοις Επαιρετ]5: θεοῖς. « 

πάντα τὰ κακὰ] νυμῖοα Ανηϊπι ἀε]εῖος. 
. 

1 ].8., Υναϊεγ, Πτα, αἲτ, εατίἩ. Ο8, ΟΥ. 40. 96-91. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙάΗΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ 

εοπεοτᾷ απῖζος ἴ]λο εἰεπιεπίς 21. Ασαΐη, ἴ]λαῖ ἴμτοισ]ῃ 
ν/Ἠ]ο] αἲἰ ἴπε ογεα[εςί τΠῖπος ατα Ργεδευνες ἶς οοποογᾶ, 

ΝΠΙ]ε ἴλαῖ ἔμτοισ] νυμ]ο ενενγίµίπο 15 ἀεδίτογεά 5 
Ἡς ορροςίίε. Η, ἴλοπ. νε Ἠιπιαπ Ῥείπος Ίνεγο ποῖ 
Ρ} παϊατε α ταςς οἱ πποτία]ς, απ ΙΕ ἴμο ἔογοςς ν/ῖο] 
ἀεςίτογ ας Ὕετε ποῖ Ῥουπά ἴο Ῥε Πππετοςς, ἴπετε 
ποσά ποῖ Ῥο οήε 6νεῃ ἵπ Ἠάπιαπ αΠαῖνς, ]αςί ας 
α]ςο ἴΠετο ἶς ποῖ ἵπ τπίπος ἀῑνίπε.” Ἠονενεν, ἴμα 
οπ]γ τορδροεοῖ ἵπ ννΠίο] ννο {α]1 «Ποτί οἳ {ο Ῥ]εξςεεάπεςς 
οἳ ἴπε σοᾶς απιά οἱ ἐλεῖν ΙπάεςίγαοΓίῬ]ε ΡεΓΠΙ]άΠεπΠος ἰς 
τμῖς- λα ννο αγο ποῖ αἰ] «οπςΙ{ῖνε ἴο οοποσγᾶ., Ῥιἳ. οἩ 
ἴπε οοπίταχγ, ἴπεγο αγε ἴλοςαε Υπο αοἴπα]]γ Ίονε τς 
ορρος!{ε, οἴγί{ε, οἱ νΥπΙοῃ γνανς απἆ Ῥαΐίιες οοης ταῖς 
ἀερατίπιεπῖς απά ςαρείάίανν αον]ίος, απά ἴ]εςε 
Ὀηοσς ατε οοπΙπΙαΙΙγ αἲ ννοτ]ς ἵπ οοπηπη απ] ες απά 
1η ΠΣΠΟΠΣ, ]αςί Ἰ]κο ἴ]πε ἀϊδοαδες ἵπ οιχ Ῥοάϊες. Ἐον 
η {αοἳ, ἴποισΏ νε Ίκπον ΓΕ], ννο]] Πιαί Πεα]ί ἶς ἴπε 
στγεαῖοεςί οἳ Ἠαππαπ Ῥ]ορδίπσς, 5Η] ππαπγ Ώπιες νε 
οιΥςε]νες Ρ]οῖ αραἰηςί 10 ἴο ους ΟΝΏ απάοίπο, ΞΟΠΙΘ 

γιε]άϊπο το ἴλε 5εἀποίοπ οϐ Ῥί]εαξδαγες απά 5οπια 

«Πἰτ]κίπο Ἰαβοιτς νἨΙοῃ αγε Ἠεα]{ΠΕα] απιά Παβίϊς νο] 
αγα Ῥγαάεπί. Όπ ἴμε οἴμεν Παπά, 1 ἴλε στεαῖεςῖ ο 
ου ενῖ]ς ἀῑά ποῖ Ἠανε {ον ἴπεῖγ «αρροτί ἴλε Ῥ]εαςατε 
οἱ {πε πιοπιεηῖ, ἴΠεγ πγοι]ά Ἠανε πο Ῥονετ αἲ αἲ] το 
Ἠατπα ας; γεῖ ας 1 ἶς, Ναἴπτε Ίας οἵνεν τλμαῖ ἴο ἴλοπῃ, 
αΠ 5ο ἴμογ οαπ ἀεσοεῖνο απά ἀε]ίσηί ἴλεῖν νἰοπης. 

Μοτεονετ, Ὑλαῖ παὶσΏί αοἴπα]]γ πια]ο οπο πηοςί ἵπ- 
ἀἰσπαπί τονψγατά πιαπ]ίπά ἶς ἐΠῖς-- ἴπαϊ αἲ] ἴμο ενἰ]ς 
ε{ΠΙοῖ ἴπεπα ἴποισῃ ΚπονΊπς νε] ἐποῖν παϊατε. Αἲ 
ΔΏΥ ταῖε, Ἡ οπο ψετε ἴο αποςίοπ α 5ἶησ]ε Ῥοχδοῃ, ΟΥ 

:ᾱ- ΟΟΠΙΡΑΠΥ οἱ Ῥειεοής, αροιῖ ἴπε Τενπις λεπησε]νες, 
ἰαδκάπο ἵπ πνλαῖ οαἴεςοχ}γ ατε ἴο Ρε Ρ]ασσςά 5ο] ἴδγπας 
ἃς ΥνΑΥ5, {αοἴ1οης, ἀἴδεαξδθς, απά ἴπο Ἠκε, πο οπε γψοι]ά 

50. Οἱ. 40. 98-41. 
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ὮΙΟ ΟΗΒΥΞΟΞΤΟΜ 

τὰ τούτοις ὁμότροπα, οὐδὲν ἂν µελλήσας ἀποκρί- 
ναιτο' οὐδεὶς' ὅτι ταῦτα ἐν τοῖς κακοῖς τάττεται καὶ 
οὕτως" ἔχει καὶ νενόµισται καὶ καλεῖται κακά. τὰ 
δ᾽ ἐναντία τούτοις, εἰρήνη, καὶ ὀμόνοια καὶ ὑγεία, 
καὶ ταῦτα οὐδεὶς ἂν' ἀντείποι μὴ οὐχὶ ἀγαθὰ καὶ 
εἶναι καὶ λέγεσθαι. «φανερᾶς δὲ οὕτως οὔσης τῆς 
µάχης τῶν κακῶν καὶ τῶν ἀγαθῶν, ὅμως εἰσίτινες, 
μᾶλλον δὲ πολλοί, οἵτινες τῶν κακῶν τοῖς όμολο- 
γουμένοις χαίροµεν. καὶ περὶ δὲ τῆς νεὼς πάντες 
οἱ πλέοντες ἐπιστάμενοι διότι µία αὕτη' ἐστὶ σω- 
τηρία, τὸ τοὺς ναύτας ὁμονοεῖν καὶ τῷ κυβερνήτη 
πείθεσθαι, γενομένης δὲ στάσεως ἐν αὐτῇ καὶ 
ἀπειθείας διότι καὶ τὰ δεξιὰ πολλάκις τῶν πνευ- 
µάτων εἰς ἐναντίον τῇ νηὶ περιίσταται καὶ τῶν 
λιμένων ἀποτυγχάνουσιν ἐγγὺς ὄντων, ὅμως στα- 
σιάζουσιν ἔστιν ὅτε ὑπὸ ἀφροσύνης οἱ ναῦται, καὶ 
τοῦτο ἀπόλλυσιν αὐτοὺς ἐπισταμένους τοῦ ὀλέθρου 
τὴν αἰτίαν. 

Καὶ τῶν οἴκων δὲ τῆς σωτηρίας οὔσης ἐν τε τῇ 
τῶν δεσποτῶν ὁμοφροσύνῃ καὶ ἐν τῇ τῶν οἰκετῶν 
πειθαρχία, πολλοὺς όμως οἴκους ἀπώλεσεν ἤ τε 
δεσποτικὴ στάσις καὶ ἡ κακοδουλία. τῷ μὲν γὰρ 
ἅρματι ποία «καταλείπεται σωτηρία. τῶν ἵππων 
συνθεῖν μὴ θελόντων; ἐπειδὰν γὰρ. ἄρξωνται 
διαστάντες ἀφέλκειν ἄλλος «ἀλλαχοῦ, πᾶσα ἀνάγκη 
κινδυνεύειν τὸν ἡνίοχον. ὁ δὲ γάμος ὁ ἀγαθὸς τι 
ἄλλο ἐστὶν ἢ ὁὀμόνοια ἀνδρὸς πρὸς γυναῖκα; καὶ 

1 ἀποκρίναιτο (σεε]: ἀπεκρίνατο. 
Σ οὐδεὶς] νυπῖο]ι (αεε] ἀε]εῖες. 

ὅ Α{ἴεγ οὕτως Ἠεῖδκε ας ὡς. 
4 ἂν αἀᾷεὰ Ὦν Ἠεῖδκο, ὅ αὕτη] αὐτῇ Οεε]. 

6 οἱ ναῦται) ν/πῖο Ατηϊηι ἀε]εῖες. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΕΤΥ-ΕΡΙάΗΤΗ ϱΡΙ50ΟΟΙ ΠΣΕ, 

Πεκίίαϊα α πιοπιεπί ἴο τερὶγ ἴμαί ἴἶποςο ατο οἰας5εά 
ΑΠΠΟΠς ἴπε εν]]ς, απά ἴπαί ἴΠεγ ποῖ οπΙγ αγε 5ο θα 
Ἠανε Ῥδεεπ 5ο οοπρίἀογεά απά ατα οα]]οᾷ εν. Απά 
ας ἔοχ Ελεῖν ορρορίζες, ρεασθ απᾶ οοποσγά απά Ἠεα]{]ι, 
πο οπ6 ψοι]ά ἀεπγ ελα ἴ]πεγ Πκοννςε Ροῖ] ατο απά αγεα 
σα]]εᾷ σοοᾷς. Ῥαΐ ἴλοιρ]ῃ ἴ]ιο οοπβῖοῖ Ῥείνεεπ ἴε 
εν] Ελίπσς απᾶ ἴ]ε σοοςᾷ ἵς 5ο πιαπ/{οςῖ, γοῖ ἔΊεγε αγε 
«οΠΠ6 απΠΟΠΡ τας---οΥ ταΐ]ετ α σο0ἆ ΠΙάΠΥ---Ὕο ἀε]ίσ]ί 
ἵπ τε τλίησς γνηίο ατα αἀπτζες]ν ον]. Απά ἴακε, 
{ου εχαπιρ]θ, α 9Πἱρ-- ἴποισα αἲἲ οἩ Ῥοσγά αγα Νε]] 
αναγο ἰλαῖ ἴμα οπο Ίορα ο τοασβίπς Ροῦί ἴπ 5αΓοῖγ 
Ἶες ἵπ Ἰανίπσ ἴ]ε σαΐ]ους οπ σου Τετ ν οπο 
αποϊηεν απἀ οὐεάιεπῖ ἴο ἴμα «Κίρρος, Ραἳ ἴλαῖ νετ 
οἰγί{ε απᾶ πα Πγ αγία ἵπ 1, ονοη ἴπο Εανοπταρ]ε 
νήπᾶς οὔίεπ ναεν τουπά ἴο ορροςο ἴπε «Πἱρ᾽5 εοιν5α 
απά ευ {αἲ] {ο πιακα πεί Ἠαγρουνς, «νε ἨΠει 
οἷοςα αἲ Ἰαπά." 51]] ἴἶνα ςαΐ]ους 5οππείππες Γοο]ΙςΗΙγ 
ᾳπατγε], απᾶά ΕΠίς νοτ]ίκς ἐποῖν ταίη, ἴποιση ἴἶλεγν Κπουν 
ἴπα οα15ε οἱ ἴΠοαῖγ ἀεςιγαοίίοη. 

Αραίΐῃ, ἴακα ος Ποιςε]ο]άς- -αΙἴποιση ἴλλείν 5α[εῖγ 
ἀερεπᾶς ποῖ οπ]ν οἩ ἴμε Ικε-πήπάεάπεςς οἱ πηαςίαχ 
απᾶ πηϊκίτοςς Ρΐ αἷςο οπ το οραάϊεπος οΓ {1ο 5εγναπηῖς. 
γεῖ Ῥοίμ ἴπε Ῥϊοκετίης οϐ ππαδίεν απά πηῄίγεςς απἀ 
Έλα ν]οεκεάπεςς οἱ ἴπε 5εγναπίς Ἠανα Ἠγεσκεά ΠπαΠΥ 
Ποιςε]ιο]άς. ΊΝἩγ. παϊ εα[εῖν τοπιαΐης {ον ἴ]πε 
οματίοῖ, 4 τε Ἠουςες τείαςα ἴο τΙΠ αξ α ἴεαπι ὁ Ἐοτ 
ΝΠεΠ ἴΠεγ Ῥεσίπ {ο «εραταῖο απᾶ Το ρι]] οπε ΕΠίς γγαγ 
απᾶ οπε Ελα, ἴ]ε ἀτίνεν ἶς ΙπενίίαΡβ]γ ἵπ ἀαπσοτ. Απά 
ἴπο σουᾷ πιαίασςε, γλαῖ εἶξε ἰς 1ξ 5ανε οοποοχά Ῥε- 
ΤνγΕΕΠ ΠΠ απᾶ νε Απά Πο Ραςᾶ πιαιτίασα, παϊ- 

1 (τεε] Πζεγαίιτο αροιπᾶς ἵπ παιιῖσα] αἰ]αδίοης απα θΙππῖ]ες. 
απᾶ 56Ὦ τείογεησες πηιδί Ἠανε Ὀθεπ εΠεοίῖνε νῃ ἴπε ρεορ]ε 
οἳ Νϊοοπιεάῖα. ΟΗ8-εποτε Ώτγεεσες οΕίεηπ Ἠπάετ πια]! 5αἴ]πρ 
5Ηρ5 οπ επἰετῖης ἴπε Ἠατροις. Έοτ α θἵπιί]ατ αἰαδίοῃ. «8, 
ΟΥ. 94. 16. 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ὁ κακὸς γάμος τί ἄλλο ἐστὶν ἢ ἡ τούτων διχόνοια; 
καὶ τέκνων δὲ τίς ὠφέλεια γονεῦσιν, ὅταν ὑπὸ 
ἀφροσύνης ἄρξηται στασιάζειν πρὸς αὐτούς; ἡ 
δὲ ἀδελφότης τί ἄλλο ἐστὶν ἢ ἀδελφῶν ὁὀμόνοια; 
ἡ δὲ φιλία τί ἄλλο ἢ φίλων ὁμόνοια,; 

16 κ Ν - / . / » θ / 2 Ν β. αἱ ταῦτα πάντα οὐ µόνον ἀγαθά ἐστι καὶ καλά, 
3 ον Δ μα Ν Δ .) / ο .) Δ ἀλλὰ καὶ ἥδιστα" τὰ δὲ ἐναντία τούτοις οὐ κακὰ 

/ 3 ΔΝ Δ 3 δρ Δ ᾳ . ΔΝ / 

µόνον, ἀλλὰ καὶ ἀηδῆ' καὶ ὅμως αὐτὰ πολλάκις 
ἀντὶ τῶν ἡδίστων ἀγαθῶν προαιρούµεθα. τοὺς μὲν 
οὖν πολέμσυς ἤδη τινὲς ἀντὶ τῆς εἰρήνης ἐπανείλον- 
το μεγάλων ὄντων τῶν διαφόρων, οὐχ ὡς τὸ 
µάχεσθαι κρεῖττον ὂν ἢ ἤδιον καὶ δικαιότερον τοῦ 

Ν » / 2 ἷλ 2 ς μ ς λ / ς τὴν εἰρήνην ἄγειν, ἆ λ᾽ οἱ μὲν ὑπὲρ βασιλείας, οἱ 
δὲ ὁ ὑπὲρ ἐλευθερίας, οἱ δὲ γῆν κτώµενοι μὴ ἔχοντες, 
οἱ δὲ θάλατταν περιποιούµενοι" καὶ τηλικούτων 
ὅμως τῶν ἄθλων κειμένων ἐν τῷ µέσω πολλοὶ 
κατέθεντο τὸν πόλεμον ὡς κακὸν ὄντα οὐδὲ ἀντὶ 

17 τῶν µεγίστων αἱρεθῆναί σφισιν' ἄξιον. τὸ δὲ καὶ 
4 ς / - ΔΝ / ιώδακ. ο Ἂ 

χωρὶς ὑποθέσεως πολεμεῖν καὶ µάχεσθαι τί ἄλλο ἢ 
µανία παντελής ἐστι καὶ διὰ ταύτην κακῶν ἐπι- 
θυµία; τὰ μὲν οὖν θηρία διὰ τοῦτο μάλιστα οἱ 
“/ - “ / ς - 2 / 

ἄνθρωποι μισοῦμεν, ὅτι πόλεμος ἡμῖν ἀδιάλλακτος 
πρὸς ταῦτά ἐστιν ἀεί, πολλοὶ δὲ καί τινες ἡμῶν 
καὶ τοῖς ἀνθρώποις ὡς θηρίοις χρώμενοι χαίρουσι 
τῇ πρὸς τὸ ὁμόφυλον γιγνοµένη μάχη. 

18. Καὶ οὐδὲ τῶν σημείων αἰσθανόμεθα τῶν θείων, 
ὅσα διδάσκοντες ἡμᾶς ὁμονοεῖν αὑτοῖς ἐπεφήμισαν. 

1 διαφόρων Ἠεϊδκε: διαφορῶν. 
5 μὴ ἔχοντες] νυη]ο] Ἠε]] ἀε]είος. 
8 κακὸν Ψψ]ῖἩ ἶ]: οὐ κακὸν Ὦ. οὐ κακὄντα ΝΤ, οὐκ ἂν Ἐπι- 

Ῥετίς. 
4 σφισιν ΕΠΙΡΟΕΤΙΗ5: τισι». 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙάΗΤΗ ΡΙΒΟΟΙΓΕΡΕ, 

ἶ5 1{ 5ανο ἰλοαῖν ἀἰξοοτάα 2 ἈΤογθονεν, Νλαῖ ὈοποβΠί ατα 

ολΙ]άτεπ ἴο Ρατεπῖς, νΊοη {μτοιρ] {ο]]γ ἴον Ῥορίπ 

ἵο τερεΙ ασαϊηςί ἴποπ Απά πλαί ἰς {ναἴεγπγ 

«ανα οοποοτᾶ οἱ Ῥγοίμους ὁ Απά για ἰς ΕΠεπάςΠΗρ 

ςανο «οποοτά απποης ΓΙεπαᾶς 2 

Ῥερίάος, αἲὶ ἴΊεςα ἴ]ήπσς ατα ποῖ οπ]γ σουᾶᾷ απἀ 

ποΡΙε Ραΐ αἱςο νευγ Ρ]εαξαπῖ, νηετοας ἴλεῖν ορρορίίτες 
αχο ποῖ οπ]γ ενΙ Ραΐ αἷξο απρ]εαδαπί: απά γοεῖ ννο 

οξἵεπ Ῥτείεν ἴᾖλοπα Ιηςίεας οἱ ἴ]ο πιοςῖ Ρ]εαςαπῖ σοοᾷς. 
Ἐον εχαπιρἰε. ἴπετε Ἠανε Ῥεοπ πες λεν Ῥεορ]α 

πανε «Ἠοδεπ ν΄αχς ἵηςίεαά ο{ ροασς, ἀοδρίίε λε στγεαῖ 
ἀϊᾷοετοποςς Ῥεϊνασπ ἴμο ἴνο, ποῖ απάογ ἴ]ο ἀα]αςίοτ 

ἴλαϊ Πσηίπσ ἶς Ῥεϊίεν οὐ ποτε Ῥ]εαςδαπί απά πποτο 

πσῃίεοις ἴμαπ Κκεορίπςσ ἴπε Ῥεασς, Ραῖ Ῥοσαδε 5οππθ 

γετε οἰγινίπο ΤΟΥ Κίπο]γ Ῥονεγ, 5οπιθ {ογ Ηβετίγ, 5οπιε 

{ου ἱεττίῖοτγ ἴΠεγ ἀῑά ποῖ Ἰανε, απά 5οππο {ον οοπΙγο] 

ο ἴΠεσεα. Απά γεῖ, ἴποισῃ ἴλε Ρτίζες ανα πο ἴ]ο 

νΙοῖοΥ αγε 50 τίςἩ, ΠΙάΠΥ Πανο Ἰαᾷ γναν αξῖἀο αξ απ ον!] 

Ὠλίπσ απά ποῖ Πῖ ἴο Ῥε «Ἠοσεπ Ὦγ ἴπαπα ἵπ Ῥγείεγεπος 
ἵο ἴλο λίπος οἳ Πἱρῃεςί να]αο. Βιαῖ ἴλο νασίηρ ος 

να απά Πολίίπο ενεπ νλοαί οοσαδίοπ, νλαῖ ἰς ἴιαί 

Ραΐ αἰίζεγ πιαάπεςς απἀ α οτανίπο {ον ενἰ]ς νΠίο ἶς 

οεσαδίοποᾷ Ὦ}γ πιαάπεςς 2 Ἀον’ ἴμο οΠίεξ τθαδοἩ ΥΝΊΥ 

νο Ἠπππαπ Ῥεΐησς Παΐο ν]]ά Ῥοαςῖς ἶς ἴ]λαῖ τεπποΥσε]εςς 

πγαγζατο εχἰςίς Ῥεΐνεεν ἴπεπι απἀ ας {ον ενεν; γεῖ 

ΠΙΠΥ εγεῃ οἳ ας ἰχεαξ Ἠιππαπ Ῥεΐηος ἴοο ας γ]ά 

Ρεαςῖς απἆ ἴακε Ῥ]εαδιτο ἵπ ἴπε οοπβ]οῖ γνασεᾷ ντ] 

ἴποςε οἱ ους ον Κἰπά. 

Ἠγμαϊ {5 ππογε, νε ἴαλκε πο ποῖῖςε ος ἴ]ε εἴσης 5εηί 

ϱγ ἴλπε σος, αἲ ἴποςε εἶσης απἀ οππεΠς ὮΥ ΥνΠΙο ἴεγ 
Υ ἴο ἴεαςῃ ας {ο νε οη σοος ἴετιης γη] οπε αποίΠεγ. 

νοΙ,. 1ν Ὀ 05 



ΡΙο ΟΗΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

᾿καὶ γὰρ κήρυκές τινες ἐκ τῶν θεῶν εἶναι λέγονται, 
καὶ διὰ τοῦτο καὶ παρ᾽ ἡμῖν εἰρήνη μὲν ἐπικηρύσ- 
σεται, πόλεμοι δὲ ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον ἀκήρυκτοι 
γίγνονται. καὶ γυμνοὶ πρεσβεύουσιν εἰς ὤπλισ- 
µένους ὑπὲρ εἰρήνης καὶ ἀδικῆσαι οὐκ ἔξεστιν 
αὐτῶν οὐδένα, ὡς τῶν θεῶν ἅπαντας τοὺς ὑπὲρ 
φιλίας ἀγγέλους. καὶ ὅταν συνερχοµένων εἲς 
µάχην στρατῶν ἢ διοσηµία φανῇ αἰφνίδιος ἢ τῆς 

γῆς γένηται σεισμός, ἀποστρέφονται εὐθὺς οἱ 
ἄνθρωποι καὶ ἀποχωροῦσιν ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὡς τῶν 

19 θεῶν οὐ βουλομένων αὐτοὺς µάχεσθαι: πολέμου δὲ 

σημεῖον οὐδὲν θεῖόν ἐστιν ὑπειλημμένον: καὶ ὅσα 
δὲ δὴ Ἠδιστά τε τοῖς ἀνθρώποις καὶ εὐδαιμονίας 
σύμβολα, ταῦτα πάντα ποιοῦμεν, ἐπειδὰν εἰρήνη 

γένηται, καὶ στεφανούµεθα καὶ θύομεν καὶ ἑορτά- 
ζομεν' τὰ δὲ ἐναντία πάντα ἐν τοῖς πολέμοις, 
ὥσπερ ἐν τοῖς πένθεσι, καὶ συγκλειόµεθα ἔσω 
πυλῶν καὶ δεδοίκαµεν πάντα καὶ ἀπελπίζομεν 
ἑαυτούς' καὶ αἱ γυναῖκες τότε ὑπὲρ τῶν ἀνδρῶν 
κλαίουσι καὶ οἱ παῖδες ὑπὲρ τῶν πατέρων ὡς ἐπὶ 
τοῖς µεγίστοις κακοῖς. 

0 ᾿Επειδὰν μὲν οὖν λοιμὸς ἢ σεισμὸς γένηται, τοῖς 
θεοῖς ἐγκαλοῦμεν, ὡς κακῶν παρέχουσιν τοῖς ἀν- 
θρώποις αἰτίας, καὶ οὔ φαμεν αὐτοὺς εἶναι δικαίους 
οὐδὲ φιλανθρώπους, οὐδὲ ἂν τὰ µάλιστα ἡμῖν ἡμαρ- 
τηκόσιν ἐπιτιμῶσι σὺν τῇ δίκη: τοσοῦτον μῖσός 
ἐστι πρὸς τὰ αὐτόματα τῶν κακῶν. πόλεμον δέ, 
ὅστις οὐχ ἧττον ἀπόλλυσιν ἢ σεισμός, αὐτοὶ προ- 
αιρούµεθα καὶ τοῖς αἰτίοις τούτων ἀνθρώποις οὐχ 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙάΗΤΗ ΡΙ150ςΟἱ Β5Η 

Ίπάεαᾶ ἴΠεγ αγε σαϊᾷ ἴο Ῥε. ας 1ἱ νετε, Πεγα]άς 5επ! 
ὮΥ ἴ]α ροςς, απά {ου ε]λαϊ τεαξοή απΠΟΏςΡ ογ5ε]νος αἶσο, 
νηῖ]α Ῥθασα ἶς Ργου]αϊπιεά Ὦ} Ἠεγα]άς, γνανς Γον ἴ]μο 

πηοδῖ Ρατὶί ἴακε Ῥίασε απ]ᾗογα]άσά.  Επίποτπογα, 
ΊΠΕΏ ο ΙΠΗΥΠΙΕΚ Ιπίο απ αΓπιθά ϱΑΠΠΡ ας ΟΠΝΟΥ5 ἴο 
«ιο Γογ Ῥεαςε απά Ιῖ ἰς ποῖ ροτπατίοά ἴο Ψτοις ΑΏΥ 
οἳ ἴλεπι, ἴα Ῥε]εξ Ῥείπο ἰἴμαῖ αἲὶ πποδεπσσγς 1Π 
Ῥε]α]Ε ος {1 Γεπάςλρ αγο «ογναπίς οἱ ἔ]ιο σος. "Ασαΐπ, 
πηεηενεν, αξ απηῖες «οπἹε ἴορεῖ]εν Ἡ Ῥαΐτ]ο, τοις 
ειάάεπ]γ αρροατς απ ΟΠΊΕΠ ο Ἠδανοπ οἳ μενα 
οσοιγ5 α απακίπο οἳ ἴπε οανίῃ. ἱππιοάιαἴο]γ ἴ]λο ΊπθΠ 

νηεο] αροιῖ απ νυν πτμάτανν ἔγοπι οπ6 αποίΠπον, Ῥο]ον- 

πο ἴπε σοᾷς ἆο ποῖ νςη ἴεπα το ΠσΠί Ὀαἳ πο ἁῑνίπε 
Ροτίεπί ἰς ἀθεπιοά α οἶσπα] {ου νναν..  Απά Γαγίῃου- 
ΠΟΤΟ, ΝΊεΠ Ῥεαςσε ἶς Ρτοασ]ί αροιαῖ, νο 4ο αἰὶ ἴοςε 

Ὠλίποσς γΥμ]ο] ατε ποῖ οπ]ν πποςί Ῥ]εαδαπί {ου ππογία]ς 
Ραΐ αἰςο ἴο]κεῃς οἱ Παρρίποςς--Ὕνο Ῥεάσο]ς οπγδε]νες 
ΜΗ σατ]απᾶς. οβεχ εαογίΠοςθ, απ Ποἱά Ἠϊσ] Εορνα]: 
Ῥαΐ ννε ἄο απῑῖε ἴμε ορρος!ἴο ἵπ πιο οὗ γναν. 1ςί ας 
ἵη πιο οἱ παουσπίπς---νγα «πα ογςε]νος ευ Πίπ ἴμοα 
σαΐες. Ίνα ἴπ ἀγοαά ο{ ενενγ ἴπίπο, απά αβαπάσπ ο- 
εε]νος Ίο ἀεξραῖν. ΝΜοχΘονεΥ, αἲ 5αοἩ ππες ἴῃα 
ΜΟΊΠΠΕΠ γα] {ον ἰεῖν Πιςραπᾶς απά ἴλο ολμι]άτετ 
{ου ἴΠεῖν {αΐἴμους, ας ἴπεγ νοπ]ά ονον ἴ]ο ογεαῖεςί 
σα]ατηϊί]ας. 

Αραΐπ, Ἠπεπενον ἴλεγο «οπἹες α Ῥεςί]εποςο οΥ απ 
εατίµαπακαε, Ίο Ῥ]απιε πε σος, ἵπ ἴπο Ῥο]ίοβ τλαῖ 
ἴΠεγ οα15ε πηίςενγ Του ππαπ]ίπᾶ, απά νε οἰαίπι ἴΠεγ 
αγθ ποῖ τίσῃίεοις οΥ Ρεπενο]επῖ; ποῖ ενεῃ 1 ΓΠεγ ατα 
Ριπήκβίπς ας ]ας]γ {ου πιοςί οτΊενοις σης: 5ο ογεαῖ 
ἵς ον Παϊτεά οἱ ἴποςε ονῖ]ς ννμίοὰ οσοι Βνσοιισ]ι 
οπαπος. Ὑεὶ ναγ, νυΠίοἩ ἵς πο ]εςς ἀοςίγασο[ίνο στις 
ΔΏ οαγίμαπακε, νε ο«Ἠοοδε οἱ ος ΟΠ νοβίοπ: απά 
6 ἆο ποῖ Ῥ]αιπε αἲ αἰἰ ἴπε παππαν Ῥείΐπος νο ατα 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

) - ώ }. ς μ ) / Αα ην 

ἐγκαλοῦμεν οὐδέν, ὥσπερ ὑπὲρ ἐκείνων τοῖς θεοῖς, 
ἀλλὰ τούτους εἶναι καὶ φιλοδήµους δοκοῦμεν καὶ 
λεγόντων ἥδιστα ἀκούομεν αὐτῶν καὶ συμβουλεύ- 
ουσι πειθόµεθα, καὶ πάσας αὐτοῖς παρέχοµεν ἀντὶ 
τῶν κακῶν- “οὐκ ἁμοιβάς, ἀμοιβαὶ γὰρ ἐξ ἴσων ἂν 
ἐγίγνοντο πρὸς αὐτοὺς κακῶν- ἀλλὰ χάριτας καὶ 
τιμὰς καὶ ἐπαίνους' ὥστε σφόδρα ἂν εἷεν ἀνόητοι 
τῶν ἐπὶ τοῖς κακοῖς ἔτι χάριν εἰδότων φειδόµενου. 

Τὸ μὲν οὖν πρῶτον, ἄνδρες Νικομηδεῖς, τὰς 
αἰτίας τῆς στάσεως ἴδωμεν. εἰ μὲν γὰρ τηλικαῦτά 
ἐστιν, ὥστ᾽ ἄξιον εἶναι πολεμεῖν πόλεμον οὐ σύν- 
τοµον, οἷος ἂν τοῖς ὅπλοις ἐγίγνετο καὶ παρηγορίαν 
εἶχε τὸ τάχος τῆς διακρίσεως, ἀλλὰ μακρὸν καὶ 

ἄπαυστον, ὥστε αὐτὸν ὑπολείπεσθαι καὶ τοῖς παισὶ 
καὶ τοῖς ἐκγόνοις καὶ µηδέποτε σχεῖν ἐλπίδα κατ- 
αλλαγῆς, ἀγωνιζώμεθα καὶ στασιάζωµεν καὶ πράγ- 
µατα παρέχωµεν ἀλλήλοις ὅσα ἔνεστι παρέχειν, 
ἀχθόμενοι διότι μὴ καὶ πλείω δυνάµεθα. εἰ δὲ 

λ 2 ο - μάλιστα μὲν οὐδέν ἐστι τὸ ἆθλον τούτου τοῦ κακοῦ, 
Δ Δ - - Δ / 2 ΔΝ -- λ 

τὰ δὲ δοκοῦντα εἶναι καὶ μικρά ἐστι καὶ φαῦλα καὶ 
νο] ε) / ς Δ . - / ”/ . 

οὐδ᾽ ἰδιώτας ὑπὲρ αὐτῶν στασιάζειν ἄξιόν ἐστιν, 
οὐχ ὅπως πόλεις τηλικαύτας, μὴ πάσχωµεν ὅμοιόν 
τι τοῖς ἄφροσι τῶν παίδων, οἵτινες αἰδούμενοι μὴ 

- / - - 

δοκῶσι µάτην ὀργίζεσθαι τοῖς πατράσιν ἢ ταῖς 
/ .] ; Αα ὢ ε / µητράσιν οὐ βούλονται καταλλάττεσθαι ῥᾳδίως. 

«γι λ ι 5 ος β0λά ολ, / θ 
πὲρ μὲν οὖν γῆς"Ἡ θαλάττης οὐ δὴ" µαχόµεθα, 

/ -- - 

ἀλλὰ θαλάττης μὲν οὐδ' ἀντιποιοῦνται πρὸς ὑμᾶς 
ς Ν - 1λλ᾽ ηὸ / ο / / 

οἱ Ἀικαεῖς, ἀλλ᾽ ἡδέως, ὥστε µηδεµίαν παρέχειν 

1 ΑΕΙεγ αὐτοὺς Ἠεῖδκε αἀάς κακαὶ. 1 ἂν Ἐππιρετίας: ἐν. 
ὅ μὴ καὶ Ἐππρετίας: καὶ μὴ. 4 οὐ δὴ Νε]: οὐδὲ. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΡΙάΗΤΗ Ρ150Οἳ ΠΗΡΕ 

χαδροηςίΡβ]ε {ον ἴ]οςο ονί]ς, ας νο Ῥ]απιο ἴ]λο σος {ου 
εατίμαπαΚκε οἳ Ῥρεδί]επος, Ῥιἱ νο ονον μη παπα 
Ραϊτιοίίο απιά Ίνα Ιδίοη το ἴχοια νι ἀα]σιί νε 
ΓΠεγ 9Ρεα]ς, νο {ο]]ονν ἐλοίν αἀνίσοο, απιά ἵπ ραγιπεπ! 
{ου ἴ]ε ενῖ]ς ἴ]λογ οσσαδίοἩ νε οἶνο [λοπα ονθΥγ Κῑπά 
ο{---ἳ ννον”ἳ δαγ τοίνη, {ου τον γνοι]ά ππσοαπ. ον!] 
{ου ον]]- “δις ταί]λον ἵπαπ]κς απά Ποποινς απ ννογας 
οἱ Ρρναΐδε; απά 5ο ἴμεν νου]ά Ῥε νου νί]οςς Ἱπάσεςά 
1 ἴπογ 5ρανεᾷ ἴποςε Νο αγε ενοτ στα[εξα] Γον ἰιοῖν 
ον]]ς. 

Τπτεί οἳ αἲἲ, ἴποι, ππεπ οὗ Νϊοοπησαία, εί ας ἱπδρεοί 
ἴῃμο τδεαςοής {ου γοιγ εἰπί[ο,. Τον 1 ἴπο ἵκδαες απο 50 
οτεαῖ παί τἱ ἵς πι πτρ ἴο ασε α ναι ἴπαῖ 15 πο «πογῖ 

οπο, 51ος αξ οοι]ά Ὦο πασσᾶ ϱγ {ονος οἳ ασγπις απὰ 

Ἠανο ας Ίίς οοπεο]αίίο 11ο. «ροοάἀ οἳ Τίς ἀθοϊκίου, Ρα 
Ἱπςσίοαά α Ίοπς γναν νλοαί οοδξα[ίοη, οπα Το ο 
Παπάσεςᾶ οἩ ἴο ος ομΙ]άνοπ απά ους ομι]άγοι)ς ομΙ]άνοιι 
απᾶ πενεν ασομίενο ἴ]ε Ἠορο οἱ 5εἰ]οιπεπῖ, ἴπεπ εί 
α5 οηΏσρασε ἵπ ἴμε εἴνασσ]ο. πιαϊἰη[αϊη ἴ]ο «ἴγίία, απ 
πλακα αἲὶ ἴ]ιε ἴτουρ]ε νο οαπ Γον οπο αποίµεν, Ρεΐπο 

νεχεά ἴλαί οἱς Ρονεγς απο ποῖ ονοή ογοα[οῦ. Ρα 

1 αἲ Ῥεςί ἴ]ο Ρνΐσο {ον νμίο] ΕΠῖς ονΙ] ἶς επάανγες ἰς 
α πιετο ποϊηίπσ απά ἴ]ο «Ἱρροξοά ἵδδαςς αγο Βοί 
απια]] απ ἰτιῃίπς απ 1 ἶ5 ποῖ βἴΠπο ονει {ου Ρηϊναϊε 
Ῥεύςοπς ἴο δᾳπαββ]ε ονεν παπι, πο Ίεςς ο [ες ος 
5ο] Ἱπιρογίαπος, ἴπει Ἰοί ας ποῖ Ῥομανα αἲ αἱ] ]]κε 
{οο]Ι5η. ομι]άτεπ ννπο, αδΠαππεά ]εςῖ ον πιαγ 566Πῃ 

το ὑπεῖν {αἴμοενς ου ἐ]λοῖν πποῖῃμονς το ο επγασες ννζῃ- 
οαἳἵ α οα15ο, ἆο πο να ἴο πιακο Τι πρ υΙ οπε 
αποΐπετ Ησβί]γ. 

ἨεΙ] πονν, 5αγο]γ. νε αγα ποῖ βρηίπρ {ον ]απὰ οὐ 
5ρα: ΟΠ ἴ]ο οοΠίΤαΥΥ., ἴμο Νίσαεαης ἆο ποῖ ονεΠ ργε- 
εεπί οουιπ[ογο]αίπις αραἰηςί γοι {ου ἴΠε 5οα, Ραΐ ἴΠεγ 
Ίανε σ]αά1γ νιάτα ἔτοπι οοπιροΒΜΙοπ 5ο αξ ἴο 
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ΡΙΟ 6ΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

/ / λα. Ἀ 2 Δ ς Δ / µάχην, διακέκρινται. καὶ μὴν οὐδὲ ὑπὲρ προσόδων 
» Ν ς / α) ο 

:ἀγωνιζόμεθα, ἀλλὰ ἑκάστοις ἀπόχρη τὰ οἰκεῖα" 
-. / / 

καὶ ταῦτα δὲ τυγχάνει διωρισµένα, καὶ µήν γε 
Δ ./ / ο . . ών Ν / Ν καὶ τἆλλα πάντα, ὥσπερ ἐν εἰρήνη καὶ φιλίᾳ. καὶ 

-- ) 2 / Δ / α) / 

καρπῶν εἰσιν ἀντιδόσεις καὶ γάμων ἐπιμιξίαι καὶ 
- Δ / 4 

ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ συγγένειαι πολλαί τινες ἤδη γεγενη- 
/ Ν / δὲ ” Δ φ » µέναι" καὶ προξενίας δὲ ἔχομεν καὶ φιλίας ἰἴδιω- 

Δ Δ Δ Ν 

τικάς. θεούς τε τοὺς αὐτοὺς νομίζετε καὶ τὰς 
ς 

ἑορτὰς πλείστας ὁμοίως ἄγετε. καὶ μὴν οὐδὲ ὑπὲρ 
Αα. - / - / 

τῶν ἐθῶν οὐκ ἐστιν οὐδεμία ὑμῖν µάχη. τούτων 
/ 

δὲ ἁπάντων οὐκ ἔχθρας παρεχόντων αἰτίαν, ἀλλὰ 
/ / λ ς / / 3/ 

9) τοὐναντίον φιλίας καὶ ὁμονοίας, µαχόµεθα. κάν 
ς α » Χ ./ / Ν ς αν ς - τις ὑμᾶς ἐπιστὰς ἔρηται, Τί δὲ ὑμᾶς οἱ Νικαεῖς 

3 - ο) Δ » Αα σα“ Ἂ ο) / / ἀδικοῦσιν; οὐδὲν εἰπεῖν ἕξετε. κἂν ἐκείνων πύθη- 
/ Δ ς Αα 3 - Αα 

ται πάλιν, Τί δὲ οἱ Νικομηδεῖς ἀδικοῦσιν ὑμᾶς; 
.] Δ ε) Δ / “ . Δ ο 

οὐδὲ αὐτοὶ λέγειν ἔξουσιν οὐδὲ έν. 
2 Ν νι / ο) λ ο) / / ς Ν 

Αλλὰ ἆθλόν ἐστιν ἐν τῷ µέσω κείµενον, ὑπὲρ 
ω 1 ..μ 

οὗ διαφέρεσθε. καὶ τί τοῦτό ἐστιν; ἃ μέν γε καὶ 
/ / κ ς αν Δ Ν -μ η 

ὀνομάσαι ἄξιον καὶ ὁμολογῆσαι καὶ περὶ ὧν ἂν 
/ - » / 

καὶ συγγνοίη” τις τοῖς ἀγωνιζομένοις, τούτων οὐ- 
/ 3 Δ δὲ 5/ 3 δὲ . ον 3 Δ ο) - 4 δέν ἐστι, τὰ δὲ ὄντα" οὐδὲ εἰπεῖν οὐδὲ ὁμολογῆσαι 

- / - / α) / / 

καλῶς ἔχει" τοιαῦτά ἐστιν, οὕτω σµικρά, οὕτως τὰ 
(κ δα Ὡ) 4 μ 2 / - Ἂ 

τυχόντα, ἐφ᾽ οἷς οἱ μὲν ἀνόητοι φιλοτιμηθεῖεν ἂν 
” ”. Δ Ἂ ς) / « νι - 

24 ἴσως, εὖ δὲ φρονῶν ἂν οὐδείς. οἱ γὰρ παρακαλοῦν- 
ς ο. 3 Ν / ϱ) ο) λ Ἁν νιῤ 3 

τες ὑμᾶς ἐπὶ τὴν στάσιν (δι ἃς δὲ αἰτίας οὐκ 

1 δε] δὴ Ατηϊπι. 
3 συγγνοίη Ποϊδ]ικε: συγγνώμη. 
ὅ οὐδέν ἐστι, τὰ δὲ ὄντα 3ε]άεηῃ : οὐδ' ἔστι, τὰ δέοντα ΡΜ. 

οὐδέστι τὰ δέοντα υ, 

4 ΑΠΕΓ ὁμολογῆσαι Εππρετῖις ἀε]είες ὡς. 

Τ0 



ΤΗΕ ΤΗΙΗΑΤΥ-ΕΙάΗΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

. αΠοτα πο οα5ο {ου οοηβϊῖοι. Απά ναί ἴς πιογο, νο 
ατα ποῖ οοπίεπάίπο {ου τενεπιαες οιᾖου, Ὀαΐ οαςἩ οἷάᾳ 
Ις οοπίεπῖε πλ ν]λαῖ ἶς Πς ονΏ: ΠΙΟΓΘΟΝΟΥ. ἴμοςο 

πιαζῖους, ας Τῖ Παρρεμς, Πανο Ῥοοπ. οἸοατ]ν ἀεμπιϊτεὰ 
----.πᾶ 5ο Ιπάεες ἶς αἰἰ εἶξο Ὠορίάος-- Παςί ας 11 Ῥεασε 
απά ΓΠοπάςμίρ. Επτίενπογε, ἴπεγε ἵς Ιπίογομαπσα 
οἱ Ῥτοᾶισς Ρεϊνγεεπ ἴπο ἴνο οῖος, αξ νο] ας ἴπίεν- 
παππίασςε, απά ἵπ «οΠπςο(πσπος α]γοαάγ ἴλετο Ἠανε 
οοπιο ἴο Ὦὰ ΠπάΠΥ {απη]γ ες Ῥοεΐνγεσει ας; γεν. απἀ 
πο Ίανο ργοχοπίο51 απά ος οἳ ρογκοπα!. Εοπιά- 
«Πρ ἴο απίῖίο ας. Ῥοδίάος, γοι νογςΠῖρ ἴλο 5απιο 
σοᾶς ας ἴπεγ ἆο. απ ἵπ πιοςῖ οαςος γοι οοπάαοῖ γοιγ 
{οκΗνα]ς ας ἴπογ ἆο. Τπ {αοί γοι Ίανο πο απαγγοὶ 
α5 ἴο γοιν ουαδίοπις οἴίμον. Υοε, Ώποιαρῃ αἲ] ἴεςα 
Ώήπσς αβοτά πο οοσαδίοπ Του Πος τν. δὲ γαῖ]μος ου 
ΕοπάςΠΙρ απά οοποσγᾶ, 511] νο βαο]νί. Απα Ἡ «οπιο 
οπ6 «οπιος πρ απά θοκς γοι,  Ῥας που αγο ἴἶο 
Ἀίοαεαης ντοηρίπσ γοι 2 ο γοι ν]] μανό ποϊημίπς 
ἴο τερ]γ.. Απά Ἡ Ίο ασ]ίκς ἴ]οα ἵα ἵαγα, -. Βαῖ πουν 
αγε ἴλο πποη οἱ Νίοοιπεάία ντοπρίπς γοι ο ΤΠεγ 
ἴοο νν]] ποῖ Ἠανε α 5ἴπσ]ο ΓΠίπο Το δαγ. 

Ἠονενετ, ἴπετο ἶς α Ῥυῖσε αἲ «ἴαϊκο Ώοΐννοση γοι, 

οηπ6 ονθς ΝΠΙΟΗ γοι ατγο αἲ οὐάς. Απά ν]αῖ ἰς λς 
Ρτῖσε» ΤΠ ἵδ ποπε οἳ ἴ]οςε Πίπσς ννΠίο ατε Πἱ Το 
ΠΠ ΟΥ ἴο αοκπον]εάσε, απά ἴμα οοπιροίους {ου 
Ισ οπε πηϊσηῖ ονεπ Ῥατάοῃ, παγ. 5 οοπςαοπί 
ο]οπιεπίς Τ ἵς ποῖ να] ονοπ ἴο πιεπίΊοῃ οὗ αζκπονν- 

Ἰεάσε: ἴπεγ απο οἳ 5ος α παϊατεο, 5ο Ρροϊβϊγ., 5ο 
οοπιπποηρ]ασε, ἴίπσς προπ νο] Γοο]ς Ῥεγμαρς πηὶσ]η! 
Ρνῖάε ἴποεπισε]νες, Ὀαϊ ποῖ αΠΥ πῃαπ οἱ σου 5εη5ε. 
Ἐον ἴλοςε Πο ΞΙΠΙΠΙΟΠ γοι ἴο ἴλμος οοητεςί-- αἱ 
ἴπεῖν πιοῖῖνες 1 {5 Ῥετπαρς ποῖ Τον πιε Το 5ογαΏ]πίσε 

1 Τπε (τεε]ς Ὦγοπεπος ἵνα τοιςβΏΙγ «οπΙραΤαΡΙε ἴο ἴ]πε 
Πποάετη οοηςι]. 

ζπ 



ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΣΤΟΜ 

ἐμὸν ἴσως ἐξελέγχειν) ἀλλ᾽ οἵ γε χαίροντες αὐτῇ 
τοῦτο µόνον λαλοῦσιν" Ὑπὲρ, πρωτείων ἀγωνιζό- 
µεθα. τούτους οὖν αὐτοὺς ἐρήσομαι πάλιν ἐγώ" 
Τίων πρωτείων; καὶ πότερον ἔργῳ καὶ πράγματι 
δοθησοµένων ἢ περὶ ὀνόματος αὐτὸ µόνον ἐστὶν 

ὑμῖν ἡ μάχη; 
Καὶ πρότερον γὰρ δήποτε ἀκούω τὸ αὐτὸ τοῦτο 

γενέσθαι στάσεως Ἑλληνικῆς αἴτιον, καὶ πολεμῆ- 
σαι περὶ τῶν πρωτείων τοὺς ᾿Αθηναίους καὶ τοὺς 

26 Λακεδαιμονίους. καὶ διότι μὲν οὐδὲ ἐκείνοις ἐλυσιτέ- 
λησεν ἡ στάσις καὶ ὁ πόλεμος, ἀλλὰ πρὸς ἀλλή- 
λους ἀγωνιζόμενοι περὶ τῶν πρωτείων͵ ἀπώλεσαν 
αὐτὰ ἀμφότεροι, καὶ ὑμεῖς ἅπαντες ἐκεῖνα ἴστε 
καὶ ἴσως κἀγὼ μικρὸν ὕστερον ὑπὲρ αὐτῶν ἐρῶ. 
τί δέ; τοῦτο ὡς όμοιον ἐκείνῳ προβαλλόμενοι 
λέγουσιν; ᾿Αθηναῖοι περὶ τοῦ φόρους, λαμβάνειν 
παρὰ τῶν νησιωτῶν ἐπολέμουν, καὶ περὶ τοῦ δικά- 
ζειν οἴκοι τὰς ἁπάντων δίκας κατὰ ἀλλήλων ἠγωνί- 
ζοντο, καὶ καθόλου περὶ βασιλείας ὁ πόλεμος ἡν 
ταῖς πόλεσιν ἐκείναις. 

26. "Ἠμεῖς δὲ ἂν ἀπολάβωμεν τὸ πρωτεῖον ἁμαχεὶ 
παραδόντων αὐτὸ τῶν Νικαέων, πότερα ληψόμεθα 
τοὺς φόρους οὓς νῦν ἐκεῖνοι λαµβάνουσιν; ἢ τὰς 
πόλεις τὰς συντελούσας εἰς τὸ παρ᾽ ἐκείνοις δικα- 
στήριον ἐνταυθοῖ καλέσομεν; ἢ πέµψοµεν αὐτοῖς 
ἁρμοστάς; ἢ δεκάτας τὰς' παρὰ τῶν Βιθυνῶν 
ἐκείνοις ἔλαττον παρέξοµεν; ἢ τί ἔσται; καὶ τί 

ε 1 τὰς αἀάεᾶ Ὦν Εππρετῖας. 
εεε[.' «3 Ἐεερονμμοςί4 ει 

1 Γπε τῖνα]τγ Ῥεϊνοεπ Αἴπεπς απά Βρατία {ογπιεᾶ απ αρί 
τεχί {ου Το οπ οἴ]εν οσσαδίοι5. ΟΕ. ΟΥ. ο4. 49-51. 

3 Ὀἱο πια]ες ραδδίης α]αδίοή [ο ἐΠῖς θἴταρσ]ε ἵπ 5 98. Ὀιϊ 
πε {αῑ]5 ἴο Ἱπο]ιαάε τοβετεποςῬ ἴο ΙΠεῖτ ]ο5ς ος ἴμε ΙεαάετδΠῖρ. 

το 



ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙάΗΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

---Ἄονγενει ἴλλαῖ πλαγ Ῥο, ἴποςο ὪΝΠο ἀε]σί ἵπ 1 
Ρναῖο οἳ παισηί Ῥαί Ες: Νο ατο οοπίεπάίπο {ου 
ΡΙΙΠΙαΟΥ. ὅουν να], Τ νι] τερΙγ’ ἴο ἴπεςς 5αππε 
Ῥεγοοπς ντ] ἴ]λο απο : ια ρήππαογ ὁ. Απά ἶς 
ἱ α Ριίπιαογ ἴο Ῥε αοἰπα]]ν απ ἵπ Γαοί οοποεᾷοᾷ ἴο 
γοι, ου ἴξ γοιγ Ραΐτ]ο Γοτ α παπαο απ ποϊλίπο πποχο ὁ 

Ὑσος. Γ Ίοαν ἐλαί τΠῖς ἰς ποῖ πο Εανςί ἔἴπιο ΕΠῖς 5αηις 
Επίπο Ίας 5εινεά αξ ἴμο οαιιςο οἳ 5ο απιοπο ἴ]ε 
Οτεεκς---ἴλαϊ ἴπε Αἰποπίαπς απά ἴ]πε Βρατίανς ννεπί 
ἴο νναν Του ἴμο ῥΡιίπιαογ..  ἈΤογδονεν, ἴ]ιαί εἰτί[ο απά 
πνατίαγε Ὕγεγο ποῖ Ῥγοβίαβ]ε ἵπ ὨΠπεῖν οαδο εἴἴμπον, Ραἳ 
ἵῃπ εἰτασσ]πο γη οπο αποίμον {ου ἴ]λο Ῥίππαογ ἴπεγ 
ΡοίἩ Ἰοδῖ 1ἱ, γοι αἲ] Κπον απά 1 προς ππαν Ῥος51ρ]ν 
πιεηίοι α ΡΙ Ἰαίον.” Ὑπαϊ ἴποι ὁ  ἴπ Ῥτοροδίπς 
Επ]ς εἴτασσ]ε οἳ γοιν» 4ο ἴλον εροα]κ οἱ 1 ας οἰπιῖ]αν 
{ο Ἔλαί οἳ ἴλο Ἀίλοπίαις απά ἴ]ο Ωρατίαης  Τ]ο 
Αἰπεπίαης νασοά να ἰλαῖ ΤΠογ πηὶσηί οοπΏπιο ἴο 
γοσθῖνε ἰπραῖτς ἔτοπα ἴ]ο ἱς]απάοτς.ὃ απά ἴΠογ απά ἐπεῖν 
ορροπεηῖς {οπσ]ί οασο] οἴ]ον ονον ἴ]ο τ]σηί οϐ ενοτγ 
Ώ]αΠ Το Πάνε Πῖς Ιανυραῖῖς γιος ἵπ Πὶς ον Ἠοπαο ΟΙἳΥ. 

απ, Ῥτοαά]γ εροακίπο, ἴ]μο να Ῥοΐνοσπ ἴλποςο σἰαῖος 
γνας ἔογ ἴῃο Ρτίζε οῇ οπηρίτο. 

Ῥαϊ 1 Ίο τεζονεΥ ἴπο Ῥτίπιαςγ., ἴπο Ἀίσαθαπς 1θ- 
Ἠποαιήςμίπς 1 νηποαϊ α Εσηῖ, Πα] νε γοσαοῖνο Ίο 
ἰπραϊε ΤΠεγ σεῖ που Ἀμα! ο ΞΙΠΙΠΙΟΠ ΓοΥ 
πα]. Ἠεγε ἴμε οἶες νΥΙοὮ πουν αγο 5αβ]οοί ἴο ἴπεῖν 
Παπιςάἰο οι Βμα]. νο 5επά ποπ πΠἴατγ οονοί- 
πουςτ”. Β]μα]] νο αΏΠγ ἴ]μο Ίοδς Ρονιηῖῖ ἴπειη ἴο Ἠανε 
ἴπε ὨΠίμες ποπ Βήηγπίαξ Ον ναί ν] Ῥε ἴ]ε 

ὃ Ἔπε Αἰπεπίαπ οππρῖτε αῑά ποῖ οοπςὶςί νΥποΙΙγ ος Ιδιαπᾶετς, 
Ῥαϊ '' ιο Ἰδ]απᾶς  Ὕνας α ϱΟΠΊΠΟΠ Ῥήμγαςο ἴο ἀοποῖο ἴ]α 
ΙΠΕΠΙΡΕΥ δἰαΐες. 

4 οοεπηϊηπρ]ν απ α]]αδίοἩ ἴο ἴπε '' Παγπιοςδίς ᾿. Ώρατία 5επί 
οαῖ αξἴετ Τε ἀείεαῖ ο{ Αἴπεης ἴο ἵπδατε Θρατίαη οοπίτο] οΕ πα 
Αερεαῃ. 

τὸ 
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ΡΙο 6ΠΒΥΣΟΞΤΟΜ 

ς -- / λέ . Δ Δ ϕ Ν ς / 

ἡμῖν γενήσεται πλέον; ἐγὼ γὰρ ὃπέρ ἁπάντων 
- Δ 

νομίζω τοὺς ἀνθρώπους τῶν πραττοµένων οὐχὶ 
/ σΣο2 ε) - ὃ / 1λλ᾽ ον) / ϱ 

µάτην οὐδ εἰκῇ σπουδάζει, αλλ ἀεὶ γιγνεσῦαι 
-. - ΑΝ Δ 

τὸν ἀγῶνα ἀντί τινος. ὁ μὲν γὰρ πολεμῶν ἢ περὶ 
2 / » / / ε) π 

ἐλευθερίας ἀγωνίζεται, καταδουλουµένων αὐτον 
ζλλ Ἂ Δ » -- .” Ν ς / ὃ λ / 

ἄλλων, ἢ περὶ ἀρχῆς, αὐτὸς ἑτέρους καταδουλού- 
ζ ὃ μ | / μ θ ίλ ” Ἰλ ” ον ἡ 

µενος. ὁ δὲ πλέων τὴν θάλατταν οὐκ ἅλην εικῇ 
/ / Ν 5/ Σδ - / ἊἎ 

διατίθεται: κινδυνεύει γὰρ ἤτοι γε ὁδοῦ χάριν η 
α / ιά μ Ν / / Δ ὃ / ἐμπορίας. ἵνα δὲ μὴ πάντα φέρω τὰ παραδείγ- 

, : ε 
µατα, ἁπλῶς καὶ πράττοµεν ἅπαντα οἱ ἄνθρωποι 

/ 4 » - Δ / Δ ο) / τέλους ἕνεκεν ἀγαθοῦ καὶ φεύγομεν τὰς ἐναντίας 
-- Δ 

πράξεις τέλους ἕνεκεν κακοῦ. τὸ δὲ χωρὶς αἰτίας 

σπουδάζει ἢ πονεῖν, τοῦτ᾽ ἔστιν ὃ τοῖς ἀνοήτοις 

προσήκει µόνοι.. εἰ μὲν οὖν τις σπουδὴν ἔχοι 
α Ν » / ”/ Δ -- ”/ 

καλεῖσθαι βασιλεὺς ἰδιώτης ὤν, καὶ τοῦτο ἄριστα 
/ -- ὶ 

ἐπιστάμενος αὐτὸς ὑπὲρ αὑτοῦ, τοὐναντίον οὗτος ἢ 
ω Αα / - ᾗ” δοκεῖ γέλωτα ὀφλήσει, χρώµενος ὀνόματι ψευδεῖ 
δί / Δ ο) ΔΝ - ζλλ δὲ ς / 

ίχα πράγματος. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων δὲ ὁμοίως 
ς / Ἂ . / 2 / - .) . ) 

ἁπάντων, κἂν αὐλητής τις ἐθέλῃ δοκεῖν, αὐλεῖν οὐκ 
. .) . .ν ἐπιστάμενος, κἂν μουσικὸς οὐδὲν ὑπὲρ µουσικῆς 

εἰδώς, κἂν κιθαριστὴς οὐδὲ ἄψασθαι τῆς λύρας 
» / / - 

ἐπιστημόνως δυνάµενος. τοὺς μὲν οὖν τοιούτους 
δὲ λύ Ν . / ὃ - « - Δ 

οὐδὲν κωλύσει καὶ µαινὀμένους δοκεῖν, ἡμεῖς δὲ 
9 ” . - υ 

οἰόμεθα, ἐὰν ἐπιγραφῶμέν που πρῶτοι, τὸ πρω- 
- ιά [ον . - 

τεῖον ἕξειν; ποῖον, ἄνδρες Νικομηδεῖς, πρωτεῖον; 

1 ἅλην εἰκῇ (19ε]: ἄλλη νίκη [) Μ. ἄλλην νίκην Β. 
2 ἢ ᾗ Επιρετίας, ἢ οἳ ΞΟΠΠΥ : Πει Μ, ᾖ ἢ [Β. εἶ ἢ . 

Τά. 



ΤΗΕ, ΤΗΙΑΤΥ-ΜΙάΗΤΗ ΡΙΒΟΟΙ ΒΡΕ, 

ειαϊίοη  Απά ν]αῖ Ῥεποβί ν]] αοογαο ἴο τις 2 
Έον Τ Ρε]ῖενε πα ἵπ αἲ] ἴπεῖν απάσογία]ίπσς Ίπεπ ἆο 
ποῖ εχετί ἴπεπηςε]νος 141ν οἱ αἲ ταπάοπα. Ριτί ἴπλαῖ 
Ππεῖν ἴγασσ]ο ἶς α]νίαγς ἔον 5οππο οπᾶ. Τον εχαπηρ]ε, 
ἴπο πιαΠ Πο σροες ἴο νναν βσλῖς οἴί]μοι {ου Πρετῖγ 
ἵπ νυΠΙο «α5ο οἴμοις αγο ἰγγίπο Το οπΠς]ανο ΠΙπα---οΥ 
Του φονετοϊσπ!ίγ- -ἴπ νο οαςα ο Ἠἰπηςαϊ ἶς ἰωγίπο 

ἴο 6πηδ]ανε ἴ]ο οἴ]ους. θπι]ατ]γ ἴπε π]αΠ νΠο σο6ς το 
εοα ἆοος ποῖ απἀεγίακο απ αἴππ]οςς τονίτπο, ΓοΥ 5ΗΓ6]Υ 
Ώπο τῖδκς Ἠο ἴακος ατο οἴἴμεν {ον ἴμο Ῥάγροςς ος 
τεαςῃῖπσ 5οππο ἀοξιπα[ίοι οὗ οἰξα {ον ἰταβιοκίηο, 
Ῥαϊ, ποῖ ἴο Ῥγεξεπί αἲὶ ἴἶο νατίοις Πλαςίγαίίοηις, ἴῃ 
α Ὑνονά νε Ἠππιαν Ῥοΐηπσς ποῖ οπΙγ 4ο αἰ] νο ἆο 

Ῥοσαςε οΕ απ΄ οπᾷ ἰλμαί ἴς σου. Ὀαῖ νο αἷξο ανοῖᾷ 
Ώιε ορροςίίε αοΏν{ήες Ῥεοπιςαο οἳ απ επ ἴλμαῖ ἶς 
εν. Οπ ἴλμο οἴμοντ Παπά. ἴο οχοτί οποςε]{ οἵ οἱ 
πηΠιοαί α τεᾶδοῦ 15 αρρτορνίαϊα {οΥ {οο]ς αἶοπα. ΤΕ, 
{ου εχαπηρ]ε, α πιαπ «Ποι]ά οπ[ογίαϊη α 5οτίοις Ριι- 
Ροςε ἴο Ρο οα]]εά Κίπσ νΊεπ Πε ἶς πιογε]ν α Ῥηϊναϊε 
οἵι12α6πι- -απᾶ ΝἨΟΠ, ΠιογθονοΥ, ο ἆποννς ἴμαί {αοῖ 
αροαῖ ἨϊπαιςοΙ ρεγέοοῖ]ν ννε]]--- απο οοπίτατγ ἴο Ες 
{οπᾶ ἱπιαρ]πίπς, ο οι] Ῥεοσππο α Ιααπσμίησ-ςἴου]ς, 
ΙΠΩΣΠΙΠΟἨ ας Πο νοι]ά Ὦο αρίπσ α Ταΐςαο πα ἀσνοιά 
ος ποαΠ(γ. Απα 1 5 ΠΟ] πες ςαΠ1ο6 1Π αἰΙ ἴμο οἴμον 
πηαίίους ἴοο, Ψηείηον α ΠπιαΠ νΊςμος ἴο Ῥε Ὀποισηί α 
Πα Εἰςί ποπ Ἡε ἀἆοεςπἳ χπον πουν το Ρ]ουν ἴλε Ρίρες, 
οἵ πιαςίσα] γνηεη πε Ἰποννς ποϊΠίπο ο ἴ]ε ατὶ οἳ πιςίς, 
ο α Ῥ]αγεν οΕ ἴ]λο οἵἵπατα νηεπ ηε οαηποῖ εΥεΠ Γοιο] 
Ὠια Πατρ Ιπτε]Ησεπ!]γ. Νε, ἰπεγείοτε, ἴΠεγα ννῖ]] 
Ῥε ποϊηῖπσ ἴο Ρτονεπῖ Πποη Πε ἴπαί τοπ Ῥοΐπο 
ἀεεπιεά αοἴπα]]γ «γαἆγ, 4ο νο Ιπιασίπο ἴλαί, Ῥτονίάεά 
νε ατα 5ΟΠΙΘΝΊΟΤΟ τεσίςίεγοά αξ '' βνοῖ, νε 5Πα]] 
αοἴπα]]γ Ίανε ἴΠε Ργίπαςγ 2 ἨΠαϊ Κῑπᾷ οἱ ΡήΙΠΠαΟΥ, 
πἹεη ο Νἰοοπιεάία ” Ὑομ 5οο, [ απ σοΐπσ {ο ας 

τὸ 



ΡΙΟ 6ΠΠΒΥΣΡΟΞΤΟΜ 

καὶ γὰρ δεύτερον ὑμᾶς  ἐρήσομαι καὶ τρίτον" οὗ τί 
τὸ ὄφελός ἐστιν; οὗ τί τὸ ἔργον; ἀφ᾽ οὗ πότερον 
πλουσιώτεροι γενησόµεθα, ἢ μείζονες ἢ δυνατώ- 
τεροι; τὸ κενοδοξεῖν ἀνόητον μὲν εἶναι καὶ ἐπὶ 
τῶν ἰδιωτῶν νενόµισται, καὶ µάλιστα τούτων κατα- 

- Ν Α 

:γελῶμεν .καὶ διαπτύοµεν αὐτοὶ καὶ τελευτῶντες 

90 

91 

2 - λ .) .) / / / / ἐλεοῦμεν τοὺς οὐκ ἐπισταμένους τίνι διαφέρει δόξα 
ψευδῆς ἀληθοῦς" καὶ τῶν πεπαιδευµένων οὐδεὶς 

- / 

οὕτως ἔχει πρὸς αὐτήν, ὡς ἐπιθυμεῖν ἀνοήτου" 
πράγματος." 

- Δ / α ο / “ Ν 

'Ταἲς δὲ πόλεσι φῆ τις κοινῇ προσήκειν ὅσα μηδὲ 
τῶν ἰδιωτῶν τοῖς γενναίοι καὶ πεπαιδευµένοις; 

/ εν) ” ς ο ” ” - 

καθόλου ὃ εἴ τις ὑμᾶς ἔροιτο, Άνδρες Νικομηδεῖς, 
/ / / 5 αν ο 2 / Ἂ τί βούλεσθε, πότερον εἶναι πρῶτοι ταῖς ἀληθείαις ἢ 

- ν 9” ε / Ἀ / 5 καλεῖσθαι μὴ ὄντες; ὁμολογήσαιτε ἂν δήπουθεν εἷ- 
ναι πρῶτοι μᾶλλον ἐθέλειν Ἰ ἢ καλεῖσθαι μάτην, οὐ 
γὰρ τὰ ὀνόματα δύναμιν ἐ ἔχει τὴν τῶν πραγμάτων: 
ὅσα δὲ ταῖς ἀληθείαις ἐστὶ τοιαῦτα, οὕτω καὶ ἐξ 
ἀνάγκης ὀνομάζεται. πειρᾶσθε τοίνυν πρωτεύειν 
τῶν πόλεων τὸ μὲν πρῶτον, ἐκ τῆς ἐπιμελείας 
τῆς περὶ αὐτάς' τοῦτο μὲν γάρ," καθὸ μητρόπολίς 
ἐστε,; ἐξαίρετόν ἐστιν ἔργον ὑμέτερον' εἶτα τῷ 
παρέχειν αὑτοὺς δικαίους ἅπασι καὶ µετρίους καὶ 
μὴ πλεονεκτεῖν ἐν μηδενὶ μηδὲ βιάζεσθαι. ταῦτα 

Αα Ν 

γὰρ ἐξ ἀνάγκης ἀπεχθείας κιεῖ καὶ διαφοράς, 
- / 

φύσει μὲν τῶν ἐλαττόνων πρὸς τοὺς µείζονας ὑπ- 
ϱ) ά - 

όπτως διακειµένων, ὡς ἐξ ἅπαντος πλεονεκτεῖσθαι 

1 αὐτοὶ (.ΑΡΡ5: αὐτοῖς, νυμῖο Αγπίτη ἀε]οίες. 
: ἀνοήτου]| ἀνονήτου (3881βοΠ. 

ὅ ὡς . . . πράγματος ἀε]εῖεὰ ὑλε ΑγΠΙΤῃ. 
4 γάρ αἀδεᾶ Ὦγ Ἐπιρετίας. δ ἐστε Ἠεϊθ]κε: ἐστιν. 

τ6 



ΤΗΕ, ΤΗΙΕΤΥ-ΕΙάΗΤΗ ΡΙΡΟΟΙΗΣΕ. 

γοαι α 5εοοπά πιο απά ονοεπ α ἰλμίνα μπα. Α 
ΡΕΙΠΠΔΟΥ νηοδαο αΠΠίγ ἶς ν]αῖ τ. λ]οςο Εαποίον ἶς 
ναί Όπε Ὦγ τοβδοη ο ΠΙΟΣ νο «Πα]] Ῥεσσπια 
ινοα]ῃίον ου στεαῖζεν οἳ ππογο Ῥοννονγ[α] ἡ ὙΥαἰπρ]ουγ 
Ώας «οπης ἴο Ὀο τερατάοᾷ αξ α ΕοοἱΙςΗ Πῖπο Ένα ΤΠ 
Ριϊναϊαο Ἱπαϊνίάαα]ς, απ νε οµγδε]νες ἀενίᾶο απᾶ 
Ἰοαΐμε. απᾶ επἆ Ὦν ριγίης, ἴποδο Ῥεγδοής αβονοε αἲ] 
Πο ἆο πο Ίκπουν νΏοετείῃ {α]ςο σ]ουν ἀῑ[ενς Εοπι 
ἴπε σεπαῖπο; Ῥοδίάο5, πο εἀισαῖεά π]απ Ἠας 51οἩ α 
{οε]ίπο αβοιῖ σ]οΥγ ας ἴο ἀθείτε α Γοο]ςα ΓΠίπο. 

9ῃα]] νε αγ, ἴπεπ, ἴ]λαῖ αἰ] ἴ]λοςο ἐπίπσς Ῥεβί οι 
οἵῖες αξ οοπιπηαη] πες νΥΠΙοἩ ἆο ποῖ Ρεβί ενεΏ Ρού5οης 
ἵπ Ῥτϊναίε {ο ἹΥλο απο πιοη ο Ρτεεᾶίπο απά οα]{]- 
ναβοα 2 Βιῖ, δροα]κίπρ σεποετα]]γ. 1 5οππε οπε Ίεγε ἴο 

απεςΏοῃ γοι απᾶ δαγ. ' Μοπ οῇ Ν]οοπιεαία, ναῖ ἆο 
γοι νναπῖῖ ΈΤο Ρε Ετςὶ ἵπ ναυγ ἴγαίῃ, ο το Ῥο οα]]εᾷ 
Πγοί νηοη γοι ατα ποῖ Ῥιατοὶἰγγοι νοι]ά αἀπιῖς 
ἴπαϊ γοι Ῥτείον Το ὐε ἠγοῖ ταῖποι ἴπαπ ἴο Ῥε οα]]εά 
Πνςί ἴἵο πο Ῥάχροδο. ΕΟΓ Παπος Πάνε ποῖ ἴλμο ἔογοε 
οἳ Γαοΐς; Ὑλετοας Ὀλπος ἴλαῖ ατα ἵπ ναυγ ἵγαῖμ οἱ 
α οἴνεη παῖατε πηαςῖ αἶςο ο πεσαςςῖῖγ Ῥε 5ο παπηες. 
Έτ}. ὨΠοτείογε, ἴο Ἰο]ά Ππδί Ῥ]ασα απποπς οἱ οἶξίες 
Ριϊππατ]γ ο ἴμο «ἰγεποσίῃ οἱ γοιγ 5οΠοϊίαᾶε {ον ἔ]λοπα 
---ἴοχ 5ἶπορ γοι ατε α πιεϊτορο]ς.,” 5ποἩ Ιπάεες ἶς γοιν 
ερεοῖα] Γαποίίοπ---απᾶ ἴποη ἴοο ΡΥ «πονήπσ τοιγςε]νες 
{αΐν απᾶά ποάεταϊε ἰονατά αἰἰ. απά Ὦγ ποῖ Ρεΐπο 
σγαδρίης 1ηῃ αΠΥ πιαϊίεχ οἵ ἰωγίηρ ἴο σαΐπ γοιν οπά 
Ὦγ Ίοτοο. Του σγεεά απά νίο]οηπος πεςεδραν]γ 5 
πρ Παΐϊγεςς απ ἀἰξαστεεπιθηϊς, οἶποε 1{ ἶς παίιτα] ἐπαῖ 
Όλο γγεακεγ ρατίγ 5Πποι]ά Ῥο ἀἴδροςεά ἴο Ἰοο]ς ντ] 
εα5Ρ]οίοπ οἩ ἴ]ο 5ἴτοηπσεν, ΡεΠενίπο ἴΠεγ αγε ἆπε Το 

10, 8 24. : 
5 Ἔο ἴινε (τεε]ς ο γνοτὰ ππείγορο]ς τπεαπί Ῥτϊπατ]]γ 

ΠΙΠΟΙΠΕΥ-οΙ(γ. 

τπτ 



ΡΙΟο ΟΗΠΒΥΞΟΞΤΟΜ 

µελλόντων, ὅταν δὲ καὶ ἔργῳ τοῦτο γίγνηται, δικαι- 
ότερον τῆς ἀπεχθείας παροξυνοµένης. 

85 ξεστι δὲ ὑμῖν εὐεργετεῖν. τὰς πόλεις καὶ πλέον 
καὶ μεῖζον ἢ ἐκείνοις, τὸ μὲν' πρῶτον καὶ μάλιστα 
διὰ τὴν θάλατταν, ἐξ ἧς ἁπάντων μὲν καὶ τῶν νῦν 
κομιζοµένων µετέχουσι τὰ μὲν χάριτι δεῖ δὲ δη- 
µοσίᾳ χαρίζεσθαι τὴν πόλιν, οὐκ ἰδίᾳ τινάς'- τὰ 
δὲ καὶ διακλέπτοντες αὐτοί, τὰ δ᾽ αἰτούμενοι παρ᾽ 
ἕκαστα: καὶ ἀντιλέγετε μὲν οὐδέποτε τοῖς αἰτή- 
σασιν ὑμεῖς, αὐτὸ δὲ ὅμως Φφορτικόν ἐστι τὸ τὴν 
τῆς, αἰτήσεως ἀνάγκην ἔχειν. εἰ δὲ καὶ τούτων 
ἁπάντων µεταλαμβάνειν ἐπιτρέψετε τοῖς δήµοις 
τοῖς καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν αἰτουμένοις τὸ πρὸς τὴν 
χρείαν ἐπεῖγον, πῶς οὐκ εἰκός ἐστι µείζους ὑμᾶς 
ἔσεσθαι παρ᾽ αὐτοῖς, εὐεργετοῦντας αὐτούς; καὶ. 
ἅμα καὶ μεγάλην ποιήσετε τὴν ὁμόνοιαν διὰ 
πάντων ἐλευσομένην. 

3. ΙΠειρᾶσθε δὲ καὶ τοῖς ἡγεμόσιω αἰδῶ παρέχειν, 
ἀεὶ τοῦτο φανερὸν καθιστάντες ὅτι μὴ ἀπόχρη ὑμῖν 
καλῶς διοικεῖσθαι µόνοις, ἀλλὰ παντὸς ἐπιμελεῖσθε' 
τοῦ τῶν Βιθυνῶν γένους καὶ οὐδὲν ἧττον ὃδυσ- 
χεραίνετε τοῖς εἰς τοὺς ἄλλους ἀδικήμασιν ἢ τοῖς εἰς 
αὑτούς: κἄν) τινες καταφύγωσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς δεόµενοι 
βοηθείας, προθύμως ἐπαρκεῖτε καὶ ὁμοίως. ταῦτα 
τὸ πρωτεῖον ὑμῖν παραδώσει τὸ ἀληθινόν, οὐχ ἡ 
περὶ τῶν ὀνομάτων πρὸς Νικαεῖς µάχη. 

4 ἨῬουλοίμην δ᾽ ἂν καὶ ἐκείνους τὰ αὐτὰ ποιεῖν, καὶ 
ποιήσουσιν ἐὰν καταλλαγῆτε, καὶ μείζων ἡ δύναµις 

1 μὲν αἀδεὰ Ὦψ Επιρετῖας. 
Ξ µετέχουσι τὰ μὲν χάριτι ααςεὰ ολ. Ῥβιρ]ς. 

Α2ἴεγ τινάς Ν΄ Παππονν]{ή 5αβρεεῖς α Ίασιπα. 
4 ἐπιμελεῖσθε Ἠεϊδκε: ἐπιμελεῖσθα.  ὃ κἄν Αιτπίπι: ἀν. 

τδ 
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Ῥε ουεγγεασᾗες ἵπ 6νειγ ππαζίον, απ γοπ ἴ]αί ἆοες 
αοἴπα]]γ ἴα]ο Ῥ]ασε. ἴλοῖν ΠοςΗΠΗγ ἵς 5Η] ππογο ᾖαςτ]γ 
ατοιςε. 

Οµπ ἴμε οἴποει Παπά, γοι Ἠανο 1τ ἵπ γοις Ρονοχ ἴο 
Ῥεπεβί ἴμε οἵξίες ποτε Ε11γ απἀ πιογε εβοοΓΙνε]γ ἴ]λαπ 
πο Ἀίοαεαης, Ητςί απᾶ {οτεπιοςί Ῥοσαιιςε οἱ {πο 5εα. 
α]] ἴπα ταενεπια οἱ π'ΠΙο ἴπο οἵες «Ἠατο ΘΝΕΠ ΠΟΥ’. 
ΡατῖΙγ αξ α {ανοιι-- ἴποιρ]ῃ γοιν ον «ποι]ά σταπῖ 
{ανοινς οΗιοία]]γ απά ποῖ ἴο οογίαϊη ρογδος ρε]ναῖεΙν 

---ρατί]γ αἱξο ἴΠτοισῃ πεί ον η «πιασσΗπσ ορογα- 
Ἠοης, απά ρατῖ]γ οἩ αρρ]ίοα οι 1η ϱαςἩ 5εραγ αἲς σας; 
απά νλί]ς γοι πενεγ τοίαςο 5ος αρρΗοαπῖς, 5] ιο 
νθτγ ποοεςςἴγ οἱ πιακίπσ αρρΗοαἴίοη ἶς Ἰκςοπης. Η, 
Ἠονενον, γοι να]! αοἰπα]ἷγ αἶ]ονν {πο οοπιππαπ{ξῖος νο 
ἆαγ ὃν ἆαγ ροεί{πον {ον νυλαῖ ἰς αγσοπῖ Γον ἐ]λοῖν ποεά 
Όνε Ρηϊνίεσε οἱ «Πατίπς ἵπ αἱ] ἔλοςο τισ]Ώίς, ἶς 1 ποῖ 
γθαδοπαβ]ο Το 5Ἱρροδε Ἠναι γοι ν]] εἑαπιά Πἰσ]ευ ἵπ 
Ὠνεῖγ ος πια ίοπ Ὕγπεπ γοι Ῥεσσππο ἴλοῖν Ώοποξασῖους ὃ 
Απά αἲ ἴπε 5αππε πιο γοι ν]]] αἱκο ἵπογεαςα ἴλπο 
οοποοτᾶ ν/ΠΙοὮ ν]] 5ρτοαᾶ ονετγννηοτε. 

Ραΐ γοι τηαςί αἷξεο «νο ἴο οἶνο ἴπε Ρρτονἰποῖα] 
σονεγποτς οοσαδίοπ. ἴο τοδροοῖ γοι, ΡΥ οοπΙπια]]γ 
πηα]κίηπςσ 1ξ πιαπή{οςί ἴλαί γοι ατα ποῖ οοπῖοπε ντι 
ππετε]γ Ρεΐπο ννε]] σονογποά γοιγοθδ]νος, Ραΐ ἴ]αῖ γοιι 
αγε «οποεγπες ΤΟΥ ἴ]πε νγε]ατε οἳ ἴ]ο ννῃλο]ο ΒΗ]πγπίαη 
Ῥεορ]ε, απά ἴ]ιαί γοι ατα πο Ίεςς ἀἱδρίεαςεά ονεν ἴμε 
Ἠποπος Ιηβίοῖοά προπ ἴμα οἴμενς ἴΠαπ γοι αγε ονογ 
Ώλοςε Ιπῆ]οϊῖεά απροπ γοιγρε]νθς: ΠΠΟΓΘΟΥΟΥ. ἴπαϊ 1 
ΑΠΥ Ῥεγεοης Πεε ἴο γοι {οΥ «ποσο, γοι αἷά ἴποπα 
Ῥγοπιρί]γ απά Ἱπιρατα]γ. Τηϊς Ἠπε οἳ εοπάποῖ Ἱς 
πα ΠΠ γιε]ά γοι ἴλπαί Ῥηίππαςγ ΠΙΟΣ ἰς σεπιήπε, 
απᾶ ποῖ γοιγ 5ᾳπαβΡ]ε νΤῃ ἈίοαθαΏς ονετ Πί]ες. 
Απά ΙΤ ςΠοι]ά Ἰ]κε ἴ]ο Ἀίοαθαπς αἶςσο ἴο Ῥιγδαε 

Ώλε 5απηο «οισ56, απά ἴΠεγ ν]] ἆο 5ο 1 γοι «οπιε ἴο 

το 
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ὑμῶν γενήσεται συντεθεῖσα. καὶ γὰρ τῶν πόλεων 
ὁμοῦ. γενόµενοι πασῶν ἄρξετε, καὶ τοῖς ἡγεμόσι 
γενήσεται πλείων διατροπὴ πρὸς ὑμᾶς καὶ φόβος, 
ἐὰν ἀδικεῖν θέλωσι. τὸ δὲ νῦν ἔχον αἱ μὲν ἄλλαι 
πόλεις ὑπὸ τῆς ὑμετέρας στάσεώς εἰσιν ἐπηρμέναι' 
χρείαν γὰρ αὐτῶν δοκεῖτε ἔχειν καὶ ταῖς ἀληθείαις 
ἔχετε διὰ τὸν πρὸς ἀλλήλους ἀγῶνα καὶ πάσχετε 
οἷόν τι πάσχουσιν ἐπειδὰν δύο ἐπιφανεῖς ὁμοίως 
ἄνδρες διαπολιτεύωνται πρὸς ἀλλήλους: ἐξ ἀνάγκης 

ἅπαντας θεραπεύουσι καὶ τοὺς πλεῖστον ὅσον ἀπο- 
δέοντας αὐτῶν. ὥστε ἐν ᾧ περὶ τοῦ πρωτείου µά- 
χεσθε ὑμεῖς, κινδυνεύει τὸ πρωτεῖον παρ᾽ ἐκείνοις 
εἶναι τοῖς θεραπευοµένοις ὑφ᾽ ὑμῶν. οὐδὲ γὰρ ἔν- 
εστιν οὐκ ἔχειν τοῦτο δοκεῖν τινας, ὃ παρ᾽ αὐτῶν 

ἐκείνων ὑμεῖς λαμβάνειν ἀξιοῦτε. καὶ τὰς πόλεις 
οὖν πᾶσα ἀνάγκη γενήσεται τὴν τάξιν τὴν ἑαυτῶν 
ἀπολαβεῖν, καὶ ὥσπερ εἰκός ἐστι καὶ δίκαιον, ἐκεί- 

νας ὑμῶν χρήζειν, οὐχ ὑμᾶς ἐκείνων. καὶ οὐχὶ 

παρὰ τοῦτο ἀξιώσω τυραννικῶς ὑμᾶς αὐτοῖς προσ- 
Φέρεσθαι, πράως δὲ καὶ µετρίως, ὥσπερ ὑφηγησά- 
μην μικρὸν ἔμπροσθεν, ἵνα μὴ φορτικὸν γένηται τὸ 
πρωτεῖον ὑμῶν, ἀλλὰ καὶ πρωτεῖον ᾖ καὶ φιλῆται. 
Τὰ δὲ τῶν ἡγεμόνων νῦν μὲν ὅπως ἔχει, τί δεῖ 

πρὸς ἐπισταμένους λέγειν; ἢ' γὰρ οὐκ ἐπαισθάν- 
εσθε τῆς τυραννίδος, ἣν ἡ στάσις ἡ ὑμετέρα 
δίδωσι τοῖς ἄρχουσιν ὑμῶν; εὐθέως γὰρ ὁ βουλό- 
µενος ἀδικῆσαι τὸ ἔθνος εἰδὼς ἥκει τί δεῖ ποιή- 

α ἢ Επιρεας: ἡ [)Β. ἡ Μ. 

ο ος 

δ0 
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ἴδυπας νἽἩ ἴετα, απἆ ἴμο Ῥονναον ο 6αςἩ γη] Ώσασσπια 
βτεαῖεν Ἠητοισ]ᾗ απίοΠ.. Ἐον ὮΥ οπής ἔοτοος γοι 
νπ]] οοπίτο] αἰἱ ἴμο οἴῖες, απἀ, ναί ἵς ππογο, ἴμα 
Ρτον]ποία] σονεγπους γη] Γεε] στοαίεν τε]αοίαπος απἀ 
{θ6αν ντἩ τορατά το γοι. ἵῃ οαδα ἴπεγ ΥνΙςΗ ο οοπΙπΩ ΙΕ 
α πποης. ΒΡιαΐ ας ἰΠίπσς αγε πονν, ἴπε οἴμεν οἶεῖες αγα 
εἰαίοά Ὦγ ἴπε απαντεὶ Ῥείνεεπ γοι: {ον γοι 56ΘΠ1 
ἴο Ἠανο πεεά οἱ ἰλεῖν αφεἰςίαπος, απᾶ ἵπ {αο γόι ἆο 
Ἠανε πεεᾷ οἳ 1 Ῥεοαμςε οἱ γοιν εἴπασσ]α ντ] ας] 
οἴμον, απά γοι αγε ἵπ ἴμο Ρργοίοαπιεπῖ ΟΕ Έννο ΠΠΕΠ. 
Ροῖ εα παν ἀἰςαπσπϊκ]ος, νπον ἴΠπεγ Ῥεσσπιε τίνα]ς 
ονοεν ρο]ῖος---οξ πουρςοῖ{ν ἴπεγ οοιτγῖ ἴλμο {ανοιχ οΕ 
ενετγΡοάγ. 6Υεη οἳ ἴλοξο Πο αγαθ «νεν 5ο [αν 
ῬεπεαίἩ ποια. Απά 5ο Νε γοι ατε Πολπο Του 
ΡΥΙΠΙΟΥ. ἴπε «Παποοςς απο ἴΠαῖ ἴ]ο Ῥτίπιαςγ τοα]!γ. ἷς 1Π 
ἴπα Παπάς οἳ ἴοδε νο ατε οουτίεὰ Ὦγ γοι. Ἐον Ττ 
ἶς ππροςςίρ]α ἴΠαῖ Ῥεορίε «Ποι]ά ποῖ Ὄε ἴποισ]αί ἴο 
Ῥοβ5ο5ς ἴΠαί ννΠίε γοι οχρεοῖ ἴο ορίαϊα ἔτοπι ἔῃοςε 
54ΠΊΕ Ῥοορ]ε. Απά 5ο ΙΤ ἶς σοΐπς ἴο Ῥε αὔ5ο]α{εΙγ 
ηθοθδεατγ ἴλαί ἴ]ο οἵίες 5Ποι]ά τεδαπιο λεῖγ Ῥγορεν 
εἰαῖας, απάἀ, αν ἶ5 χθεαδοπαβ]ο απἀ τση, ἴλαί ἴπεν 
ςΠοι]ά εσας] ἵπ ποεςᾷ οξγοι, ποῖ γοι ο μεις. Απᾶ 

αρρ]γίπρ τίς ρτϊποῖρ]ε Τ 5Πα]] εχρεοί γοι ἴο Ῥεβανα 
Τονγανά ἔπεπα, ποῖ κο ἐγταπίς, Ῥαΐ νά ΚΙπάπεςς απἀ 
πηοάεταίοἩ, ]α5ί ας Τ «ασσοςίεᾷ α Π]ο νο ασο.1 

ἴο ἴ]ο επ ἴλαί γοιτ Ροδίοη ας ]εαάσνς ππαγ ποῖ 
Ῥε οὐποχίοις {ο ἴΠεπα, Ρας ἴλαῖ 1ξ πιαγ Ῥο ποῖ οπ]γ 
ἸοαάετςΠΙρ Ῥαΐ α Ὑγε]οοπιο ἴΠίπο ας υνε]]. 

Αραϊπ, νλπαῖ ποσά ἶς ἴπετο το ἀῑςοιςς ἴΠε Ῥτοδεπί 
αΙἰπαῖοη οἱ γοιγ σονεΥΠποτς ἵπ ἴμο Ῥτοξοηςε οἳ γοι 
πο αγε Ιπίογιπεά ὁ Ον ἵς 1 Ῥοδδῖρ]ε γοι αγο ποῖ 
θΊνατε οἱ ἴμα ἰγταπηῖσοα] Ῥονψεν γοιγ ον ςἴγάο οὔθις 
Ώλοςδε ΥΠΟ σονενη γοιξ Έον αἲ οπος νηοενον νήσηος 
το πηϊείτεαῖ γοιγ Ῥεορ]ο οοπο5 αγπιεά ΝΕ ἴ]ιο Ίκπουν- 
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σαντα αὐτὸν μὴ δοῦναι δίκην. ἢ γὰρ τῇ ἠικαέων 
έἑταιρείᾳ προστίθεται καὶ τὸ µέρος τὸ ἐκείνων ἔχει 
βοηθοῦν ἢ τοὺς Νικομηδεῖς ἑλόμενος ὑφ᾽ ὑμῶν 
σῴζεται. καὶ φιλεῖ μὲν οὐδετέρους, δοκεῖ δὲ τοὺς 
ἑτέρους Φιλεῖν" ἀδικεῖ δὲ πάντας. ἀδικῶν δὲ σώ- 
ζεται διὰ τοὺς. μόνους οἰομένους ὑπ αὐτοῦ φιλεῖ- 
σθαι. κατεγνώκασι δὲ ὑμῶν ἄνοιαν δηµοσίᾳ, καὶ 
χρῶνται καθάπερ τοῖς παιδίοις ὑμῖν, οἷς πολλάκις 
ἀντὶ τῶν μεγίστων προτείνεται τὰ µικρότατα" 
κἀκεῖνα διὰ τὴν ἄγνοιαν τῶν ὡς ἀληθῶς μεγάλων 
καὶ διὰ τὴν πρὸς τὰ ἐλάχιστα ἡδονὴν χαίρει τῷ 
μηδενί: καὶ ὑμῖν οὕτως ἀντὶ δικαιοσύνης, ἀντὶ τοῦ 
μὴ συλᾶσθαι τὰς πόλεις. μηδὲ ἀφαιρεῖσθαι τοὺς 
ἀνθρώπους τῶν ἰδίων, ἀντὶ τοῦ μη. ὑβρίζειν αὐτοὺς 
εἰς ὑμᾶς, ἀντὶ τοῦ μὴ παροινεῖν, προτείνουσιν 
ὀνόματα καὶ ἢ εἶπον ὑμᾶς πρώτους ἢ ἔγραφαν' 
εἶτά εἰσιν ἀκίνδυνοι τὸ λοιπὸν ὑμῖν . ὡς ἐσχάτοις 
χρώμενοι. 
πα γὰρ τοιαῦτα, ἐφ᾽ οἷς μέγα φρονεῖτε, παρὰ 

πᾶσι μὲν τοῖς ὀρθῶς ἐννοουμένοις διαπτύεται, 
μάλιστα δὲ παρὰ τοῖς Ῥωμαίοις γέλωτα κινεῖ καὶ 
καλεῖται τὸ ἔτι ὑβριστικώτερον Ἑλληνικὰ ἁμαρτή- 
µατα. καὶ γὰρ ἔστιν ἁμαρτήματα, ἄνδρες Ίικο- 
μηδεῖς, ἀληθῶς, ἀλλ᾽ οὐχ Ἑλληνικά, εἰ μὴ κατ᾽ 
αὐτὸ" τοῦτο Ἑλληνικὰ φήσει τις αὐτὰ εἶναι, καθ᾽ 
ὅσον ἐκεῖνοι δόξης ἀντεποιήσαντό ποτε καὶ ᾿Αθη- 
ναῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι. τὰ δὲ ἐκείνων εἶπον ἤδη 

1 κατ’ αὐτὸ Ἠεϊδκα: καθ αὑτὸ. 

1 Τ,ο,, ἴπε ρτοζοηδα]ς οἱ ΒΙηγπία, αδ Ῥεσοοπιες Ρ]αΐπ ΕΤοΠα 
Ώπα {ο]]οννΊπρ 5επίεπος. Ἠίο πιαγ πανε ας ἵπ παπά ἴμε σα56 
οἱ ο πας Βαδδιις, ῥτοσοηδι] π Α.Ρ. 98. Ἠογψενετ, πο ἁοιρί 
οἴμεις αἱ5ο ν/ετε ϱ]1γ οἱ αΡιιδες. 
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Ἰοάρε οἳ ν]λαῖ Ἠο πηαςί 4ο ἴο 6ε5οαρε ἴμο Ῥεπα]ίγ. 
Έον εἶπεν Ίο α]]ίος Ἠήπηςε]{ νΗ ἴμε Ἀίοαεαπ ρατῖγ 
απᾶ Ίας ἰπεῖν οτοιρ {ου Πὶς «αρρογτῖ, οὐ εἷςα Ὦγ οποος- 
ἴπς ἴλε ρατῖν οϐ Νϊοοπιεάία Ίο ἰς ρτοϊεοϊῖεά Ὦν γοι. 
ἈΤοτδονετ. πΠῖ]α ο Ὠας πο Ίονε {ον οἴμεν εἰάε, Ίο 
Ἄρρεατς Τἴο Ίονε οπε οϐ ἴπε ἴνος γεῖ αἱ ἴπε νηῖ]ε 
πε ἶς ντοπσίηςσ ἴπεπα αἲἰ. 9Η11. ἀεςρίτε ἴ]λε πτοπρς Ίε 
εοπηπη(ΐς. Ίο 5 Ρρτοϊοσοῖεά Ὦγ ἴποςο νἩο Ῥεμενε ἴπευ 
αΊοπε αγε Ἰονεᾶ Ὦν ἸἨϊπι. ὙΥεϊ ὮΥ ἴλπεῖν ραρ]ο αοῖς 
Τπεγ 1 Πανε Ῥταπάσά γοι α5 ἃα ραςκ οἳ {οο]ς, γες. ἴΠογ 
ἰγεαῖ γοι ]αςῖ ἠ]κο οἨ{]άτεπ, {ου Ίνα οίἵεπ οὔ εν οἰ]άγεπι 
Όχε πιοςί ἱπνία] ἐΠίπσς ἵπ Ῥ]ασε οΕ ἐπίπος οῇ στεαῖεςί 
νοτῖἩ ; ΠΠογεονοεΣ. ἴλοςε οπ]άτεῃ. ἴπ ἴμοαῖτ Ισποταποε 
οΕ νυμαϊ ἰς ἵγα]γ να]ααβ]ε απ ἵπ Μπεῖν Ῥ]θαξΙτε ΟΝΕΥ 
πγμαῖ ἶς ο ]εαςῖ αοοοαπῖ, ἀε]σηί ἵπ ννπαῖ ἴς α ππεγε 

ποϊμΊησ. 90 αἱξο ἴἵπ γοιχ σα5ε. ἵπ Ῥ]αοςε οἳ ]α5μσε, 
π ῬΡ]αοε ο6 πε {γεεάσοπα οἱ ἴ]ο οἶῖες ἔτοπα 5ροΠαἴίοπ 
ος ἄοπα ἴμε 5εἴζατε οἱ ἴπε ρτ]ναϊε Ῥοδξθρρίοης οΕ ἐπεῖν 
Ἱππαρίαπῖς, ἵπ Ῥίαςε οΕ {εῖν τοβγαἰπίης {γοπα ης] πο 
γοι.,ἵπ ρ]αςε οΓ {είν τεγαϊπίης ἔγοπα ἀταπ]κοη νίο]επος, 
γοιχ 6ΟΥΕΙΠΟΥ5 Παπά γοι τας, απά σα] γοι ' Ενςὶ 
ο ελεν Ὦγ νγοτά οἱ που οἳ ἴπ ππήπρ: ἴλαί ἀοπε, 
ἴπογ ππαν πεποείογίι νάθν ἱπιραπίγ ἴγεαϊ γοι ας 
Ρείηςσ πε νεχγ ]αςί ! 

Τη (γαῖῃ 5ο πιατκς οἳ ἀἰςιποίίοἨ, οἨ ΙΙ γοι 
Ρίαπιε γοιτςε]νες., ποῖ οπΙγ ατα ορ]εοῖς οἳ αἰίεν οοπΙ- 
ζεπιρί ἵπ ἴπε εγες οἱ αἲ1 Ρογςοης οῇ ἀἰςεετπππεπί, Ρα 
εερεοϊα]]γ ἵπ Ἡοπιο ἴΠογ εχοῖῖο ΙαπσΏίεν απἀ, Πα 
ἶ «Π]] πιογε ΠιπήΠαἴπο, αγε οα]]εά ' ἄτεεκ {αΐΙπος ! 
Απά {αϊπσς ἴμεγ ατα Ιπάεεᾶ, Ίπεη οϐ Ἀἰοοπχεάία, 
ἔποιση ποῖ (τεεκ. ππ]εςς 5οππς οπε ψ]] εἰαΐπα ἴπαί 
ἵπ ἴλίς «Ρεοῖα] Ρατοσ]αν ἴΠεγ ατε («γεεκ. ΠαΙΠΕΙΥ, 
εἴλαῖ ἴποςςο (τοε]κς οἳ οἷά. Ρον Αἰπεπίαηπς απά 
Ἀρατίαης, οπςε Ἰαίᾷ εοιη{ετο]αίπι5 Το σ]ογ. Πον- 
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Δ / ϱ Ά / ω » -] ς Δ 

που καὶ πρότερον ὅτι μὴ κενόδοξα ἦν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ 
- Αα - - Δ 

ἀρχῆς ἀληθοῦς ἀγών' εἰ µή τι νῦν δοκεῖτε αὐτοὺς 
σον -- / 

ὑπὲρ τῆς προποµπείας καλῶς ἀγωνίζεσθαι, καθ- 
2 / 

άπερ ἐν µυστηρίῳ τιὶ παίζοντας ὑπὲρ ἀλλοτρίου 
πράγματος. 

Ἂ Δ α Δ - / 6 α ιά 

990 Αν δὲ τὸ μὲν τῆς µήτροπόλεως ὑμῖν «ὄνομα 
5 3. / 5 / λ 

ἐξαίρετον ᾖ, τὸ δὲ τῶν πρωτείων κοινὸν ᾖ, τί κατὰ 
- . α) Δ / ΑΝ 

τοῦτο ἐλαττοῦσθε; ἐγὼ μὲν γὰρ τολµήσαιμι ἂν 
-. - - / 

εἰπεῖν ὅτι κἂν πάντων ἐκστῆτε τῶν ὀνομάτων, 
3 - Δ 

οὐδενὸς ἐξίστασθε πράγματος. ἢ τί δοκεῖτε παρὰ 
- / .) - Α τοῦτο; τὴν θάλατταν ἀναχωρήσειν ἀφ' ὑμῶν ἢ 

- - / 

τὴν γῆν ὑμῖν ἔσεσθαι µικροτέραν ἢ τὰς προσόδους 
2 / ”/ λ / / - 

ἐλάττονας; ἤδη ποτὲ θέας µετελάβετε; μᾶλλον 
δὲ µόνον οὐχὶ καθ’ ἑκάστην ἡμέραν θεᾶσθε καὶ τοὺς 
τραγῳδοὺς καὶ τοὺς ἄλλους, ὅσοι δοκοῦσι μὲν 
ἡδονῆς ένεκεν καὶ τέρψεως εἰς τὰς σκηνὰς παριέναι͵, 
τοὺς δὲ αἰσθανομένους τῶν γιγνοµένων ὠφελοῦσιν' 
- ολ - - 2 - ον 

ἀρ᾽ οὖν ἐκεῖ τις ὑμῖν ἀληθῶς εἶναι δοκεῖ βασιλεὺς 
40 ἢ τύραννος ἢ θεός; καίτοι ταῦτα πάντα καλοῦνται 

Δ / το / λ ϱ) κ 

καὶ Νενέλαοι καὶ ᾿Αγαμέμνονες, καὶ οὐκ ὀνόματα 

µόνον ἔχουσι θεῶν καὶ ἠρώων, ἀλλὰ καὶ πρόσωπα 
καὶ στολάς, καὶ κελεύουσι πολλά, ὡς ἐκεῖνοι' τοῦ 

δὲ ποιήµατος συντελεσθέντος ἀπίασι τὸ μηδὲν 
ὄντες. ὀνομάζεσθαί τις θέλει πρῶτος: ἔστω. πρω- 

η / -- 

τεύει τις, κἂν ἄλλος ὀνομάζηται, πρῶτός ἐστιν. οὐ 
δρ / - / 

γὰρ τὰ ὀνόματα πίστεις τῶν πραγμάτων εἰσί, τὰ 
δὲ πράγματα καὶ τῶν ὀνομάτων. 

”/’ / 2 ην / ͵ - ς : / 41 ᾿Ἔτι τοίνυν κἀκεῖνο λογίσασθε τὸ ἐκ τῆς ὁμονοίας 
1 ὀνομάζεσθαί Ἐππρετ]ς: ὀνομάζεταί. 

1 (1. 696, Σ Τ,ε,, ἴπε ]ο5ς ος Ε1ῑ]ες., 
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ΤΗΕ  ΤΗΙΑΡΥ-ΡΙάΗΤΗ ὈΙΡΟΟΙΗΡΗ, 

εναν, ΤΙ Πιαγ Πάνο σαϊᾷ αἰτοεαάγ " ἴπαί είν ἀοίπος 
Ἠγεγο ποῖ ππετο ναίῃ οοποοεῖ Ρα α οἴτασσ]ε {ον τεα] 
επιρίτε---ἴποισ] πονναάαγς γοι πιαγ Γαπογ 5οππο]Ονν 

Ὠλαϊ ἴλεγ ννετο πιακίπο αἃ να]ίαπ εἰγασσ]ο {ον ἴμο 
τισΏί ἴο Ἰοαὰά πε ῬΡτουσδδίοῃ, κο Ῥεγδοής ἵπ 6οπιθ 
πιγςίϊο οε]ερταίίοα ραΐπο αρ α «παπι Ῥαΐίιο οΥοεν 
«οπιοϊμίπσ ποῖ τοα]]ν ἰλποῖνς. 

Ρατ 1, ννῖ]ε ἴΠο Πῑ]ο ' πιοϊτορο]ίς ἰς γοιΥ ερεοῖα] 
Ργεχοραἱΐνε, (Παῖ οἱ Ἱεαάετ 5 «Πατεά ντ] οἴμεις, 
πλαῖ ἆο γοι Ίοςο ἴποτεργ Τον 1 νοι]ά νεπίτε το 
ααςετί ἴ]αί, ενεῃ 1 γοι Ίοδο αἲ] γοιν Πίος, γοι αγε 
Ἰοδίπσ ποϊµίποσ τοα].. ΟΥ ν]αϊ ἄο γοι εχρεοῖ ἴο Ρε 

Όλο «οΠςεαεπςε ο ἴΠπαι 3 Τμαϊ Ενα «σα ν]] γοίχθα! 
ἔτοπα γοιχ 5Ἠογ65, οἨ γοιν ἴογγζοτν Ῥο ἁπια]]εν, ου 
γοιγ τεγεηιες Ίες 2 Ἠανο γοι «νου γεί Ῥεεῃ Ργε- 
«επί αἲ α Ῥίαγ ἰ Μονο Ῥτοροτ]γ εροακίπσ, αἰπιοςί 
εναετγ ἆαγ γοι Ρε]ο]ά ποῖ οπ]γ ἰτασίο αοἴοτς Ῥαἳ ἴ]ε 
οἴμοτ «οτί ἴοο, ἴμο νατίοις αοἴονς νΏο αρροατ ἴο 6οΠΊε 
απροπ ἴλμο 5οεπε Το σίνο Ῥίεαδιτο απά επ]ογπιοηί, Ὀαἱ 
Νο τοα]]ν Ῥεποβί ἴΠοςο νο απο 5οης{]νο [ο ἴ]με 
αοἰῖοη οΕ ἴμο Ρ]αγ. Νε] ἴ]οπ, ἆοος απγ οπο ἵπ ἴμο 
σαςῖ αρρεατ Τἴο γοι ἴο Ρε τεα]]γ Κίπςσ οἵ ρτίησε ογ σος 2 
Απά γεῖ ἴΠεγ ατε οα]]εὰά ΡΥ αἰ] ἴποςε Π[]ος. αξ νε]] α5 
Ὦγ ἴ]ο ηαππες Μοπο]αϊϊς απὀ ΑσαπιεπιποΏ, απά ἴΠογ 
Ἠανα ποῖ οΠ]γ παππες οἳ σος απά Ἠετοςς, Ὀαἱ ἴΠείν 
{εαϊατες απά τορες αξ να], απά ΤΠεγ Ίδεας ΠΙαΠΥ 
ονάστς, ]αδί αξ ννοι]ά ἴπο οἸανασίετς ἴλογ τορτοεδεπί; 
πονγενον, νηεη ἴμε ῬΡ]αγ ἶς ονοχ, ἴΠεγ ἴακε [πείς 
ἀερατίατο α5ξ πιεγο ποποπ ο... Α ΡοίδοήΠ ψήσηος ἴο 
ϱε ἀπρῥεα '' νους νειγ σου. Όομπε οπε ταα]]γ 15 
Πτοί, απᾶ πο ππαϊζίεν 1 αποϊμεν γνεατς ἴπα ΕΠῑ]ε, Εγςί 
πε ἵ5. Του Πϊ]ος ατε ποῖ σµαταηίεες ο {αοῖς, Ραΐ 
{αοῖς οἱ εΠῑ]ες. 

ἨΜεΙ1, Ἠετε ἵς αποϊπεν οαΐσοπιο ο οοποοτά {ον γοι 

δὅ 
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γενησόµενον. νῦν μὲν ἕκαστοι τοὺς ἑαυτῶν ἄνδρας 
»/ Ἂ Δ -- λ 2 / 4 Δ 

ἔχετε' ἂν δὲ καταλλαγῆτε, τοὺς ἀλλήλων ἔξετε' καὶ 
Δ / - Δ Δ ΄ / 

τὰς Φφιλοτιμίας-- δεῖ γὰρ καὶ τούτων πόλει--διπλα- 
σίας τίθεσθε' καὶ τὰς ὑπηρεσίας. λέγειν τις δεινός 
ἐστι παρ᾽ ὑμῖν: κἀκείνους ὠφελήσει. πλούσιός τις 
παρ᾽ ἐκείνοις ἐστί' χορηγήσει καὶ παρ᾽ ὑμῖν. καθ- 
/ Δ ” Δ 2/ 3) / Ἂ ον / ͵) 

όλου δὲ οὐδεὶς οὔτε ἀνάξιος ὢν τοῦ πρωτεύειν ἐν 
-- - - ᾿ 

πόλει διὰ τοῦτο εὐδοκιμήσει παρ᾽ ὑμῖν τῶ πρὸς 
ἐκείνους λέγειν ἢ παρ᾽ ἐκείνοις τῶ πρὸς ὑμᾶς: οὔτε 
ο ο / Ἂ Ν - α / ” ες ἂν φαῦλός τις ὢν καὶ τοῦ δοῦναι δίκην ἄξιος εὗρε- 
θῃ, διαδράσεται' τὴν τιµωρίαν ἀπαλλαγεὶς ἐν- 

- ) ον .] - 1] / Χ λ - ”/ “ 

45 τεῦθεν ἐκεῖ, κἀκεῖθεν ἐνθάδε. τὸ δὲ νῦν ἔχον ὥσπερ 
ς - » / ς / ΑΝ. - » ή ὑφορμεῖτε ἀλλήλαις αἱ πόλεις καὶ ἔστι τοῖς ἀδική- 
σασι τὴν ἑτέραν πρὸς τὴν ἑτέραν καταφυγή. τῆς 
δὲ ὁμονοίας γενομένης ἀνάγκη καλοὺς εἶναι καὶ 

/ / ἊἎ ” - / 3 / 

δικαίους ἄνδρας ἢ ἐκ τῆς Ἠιθυνίας ἀπαλλάττεσθαι. 
µέγα φρονεῖτε τῇ τοῦ πλήθους ὑπερβολῇ" πλείους 
ἔσεσθε. γῆν) ἱκανὴν δοκεῖτε ἔχειν' πλείω τῆς 
ἱκανῆς ἕξετε. καθόλου πάντα µιχθέντα, καὶ καρποὶ 
καὶ χρήματα καὶ ἀνδρῶν ἀξίαι καὶ δυνάµεις, δι- 
πλάσια τὰ παρ᾽ ἀμφοτέροις γίγνεται." 

4. Οὗ δὲ πάντα ἕνεκεν οἱ ἄνθρωποι πράττουσιν, ἡ 
ή - 

ἡδονή, κρείττων λόγου. τὸ γὰρ τὰ μὲν ὀδυνῶντα 
ς .. 2 - λ / λ / Δ ὑμᾶς ἐξαιρεθῆναι, καὶ φθόνον καὶ φιλονικίαν καὶ 
τὴν ἐκ τούτων γιγνοµένην στάσιν καὶ τὸ ἐπιβου- 

/ » / ς ο Δ Δ - ο . / λεύειν ἀλλήλοις ὑμᾶς καὶ τὸ τοῖς κακοῖς ἐφήδεσθαι 
τοῖς τῶν πλησίον καὶ τὸ ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς ἄχθεσθαι, 

1 τίθεσθε ΕΠΙΡΕΤΙΙΙ5 : τίθεσθαι [] Ὦ., τίθετε ΝΙ. 
Σ διαδράσεται Ἠπηρετίς: διαδρᾶσαι ΝΕ, διαδράση [)Β. 

ὃ γῆν 0αδαιβοῃ : τὴν. 
4 ΑΕΙεγ γίγνεται Αγηίτη ἀε]εῖες και. 
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ἴο ἴα]λε ἴπῖο αοοοιπῖ. Αἴ ρτεςοπί γοι ἴννο οἴ[οες Ώανε 
θ6αςἩ γοιχ ΟΝΠ ΤΠΘΗ: Ῥαϊ γοι «οπΠ1θ Το Τετπς, γοι 

γν]] θαο]ι Ἠανο ιο οἴ]λον΄ς ἔοος απιά ας ἔου Ποπουχς- {ΟΥ 
α ο γ πεοᾶς ἴμεςε ἴοο---δοῖ Ένοια ἀοννῃ ας ἀοιβ]οά, 
απά Ηεννῖςσε τε 5ατνίοες. Ἀοπιο οπ6 ἵπ γοιν ον ἴς 
σ][ίεὰ αξ α 86ρεακεν; ο ν] αἰά ἴ]ε Νίσασαης ἴοο. 
Τηπετε ἶς α το; πιαπ 1π Ἀίοαθας Πε ν]] ἀείταν ραρ]ίο 

6χρεηςες ἵπ γοιγ ον ἴοο.. Απα ἵῃπ σεΏοΥ α]. ποῖί]ου 
η] αΏὖγ πλαΠ Νο ἶς απννοτίἡν οἳ βνοῖ Ρίασς ἵπ α οἳἵγ 
ασμίονε {απιο νά γοι ὮΥγ ακκαίἥτπο ἴμοα Νίσασαης, 
ος νι ἔλο Νΐοασας Ὦγ ακκαἴππο γοι: ΠΟΥ. ἵπ 6αςα 
α ΊΠαΠ ἶς {ουπᾶ ἴο ο α- Ίοχν απν απά ἀεξεννίηπσ 
οἳ ριπςΗππεπί, νυν] Ἰε ε5οαρο Πῖς ]α5ῖ ἀεξοτίς Ὦγ 
πασταϊίης Έτοπα Ἀἰοοπιεάία Το Ἀίσασα οὗ Έγοπα Νίσαεα 
το Νἰοοππεάία. ὙΥεϊ ας ἴμίπσς αγθ ΠΟΥΝ. γοι ἴννο οἵίες, 
ας 1ΐ ντε, ατο Ἰγίης ἵῃ ν’ αἲξ Έον οασἩ οἴμον αἲ γοιγ 
πποοτίησς, απά ΠΠΟΠ νο Ἠανο Νγοησαά ἴΠο οπθ ΟΧΠ 
Ππά τοίασο νῃ ἴπε οἴμπον. Ὠαῖ οπος οοποοτά ἴ5 
αομΊενες. ΡεγεοἩς πιιιςί Ῥο πποπ ΟΡ ποποιγ απά ᾖα5Πσο 
ος εἶε ρεῖ οιί οἱ ΒΗ]γπία.. Ὑοα ατα ρτοπά οἳ γοιχ 
εαρετίοπ!γ ἵπ Ρορα]αβίοη : :. γοι νΏ Ὄο 51] ππογε 
Ῥοραῖους.. Ύοι Επ] γοι Ἠανο φαβμοίοπὲ ἴογγζουὗ : 
γοι ν] Ἠανε ππογε ἴΠαπ ι/Ποῖοπί. ἴπ πα, νπεῃ 
αἲ] γεδοατοες Ἠανε Ῥεεῃ απῖζες---οΓΟΡ5. ΠΙΟΠΘΥ. οβ]οῖα] 

ἀἰσηῖίοες {ος πποῃ, απ τηϊΗζανγ ἔοχοες---ἴπε τεδούτοςς 
ος Ροίµ οἴτες ατα ἀοιβρ]αα. 

ἘατίΠπειπιογςα, ἴλαί υπο] ἵς ἴἨο αἶπι οἱ αἲ] Ἠάππαπ 
αοΏοῃ. Ῥ]εαξατο, Ῥοσσπιος στεαῖον ἴπαπ ἴοησιε ϱαΠ 

{6]].  Ἔον {ο αεΏίενε, οἨ ἴῃπε οπε Παπά. ἴπε ε)πιάπα{Ιοπι 
οξ ἴπε ἔλήπσς νΥμΙο]ι «ας γοι ραΐη-- 6ΠΝΥ απά τῖναΙτγ 
απά ἴπε ἴτί[ο νυΠΙοἩ ἰς ἴπεῖν οαἴσοσπιθ, γοιγ Ρ]οῦσπα 
ασαἰηπςί οπε αποϊµοεν, γοιχ σ]οαῦπο ονου ἴ]α πηῖς- 
Εογίππος οἱ γοισ ποϊσηδοιισς, γοι σα αἲ ἴλοαῖτ 
σοοᾷ {οτίαπε---απά., οἩ ἴ]ο οἴλοι Ἠαπά, ἴ]ο ΙΠΙΤο- 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΣΡΟΡΤΟΝΜ ΐ 

Ἆ Δ 2 / . Δ / » - 1 Δ / 

τὰ δὲ ἐναντία ἀντὶ τούτων εἰσελθεῖν εἰς τὰς πόλεις, 
κοινωνίαν ἀγαθῶν, ὁμοφροσύνην, ἐπὶ τοῖς" αὐτοῖς 
ἀμφοτέρων χαράν, οὐχὶ ταῦτα πάντα ἑορτῇ έοικε 
δηµοσία; λογίσασθε δὲ οὕτως. εἴ τις ὑμῖν, ἄνδρες 

ο. ος ο / » / Ν 
Νικομηδεῖς, θεῶν αἴρεσιν ἔδωκεν, εἰ βούλεσθε μὴ 

/ Ν [4 - λ ”/ ϊλλὰ Ν Ν Ν µόνον τὴν αὐτῶν πόλιν ἔχειν, ἀλλὰ καὶ τὴν ΊΧι- 
καέων, οὐκ ἂν παράδοξον μὲν ὑπὸ μεγέθους ἐφάνη 
ἀγαθὸν ὑμῖν, εὔξασθε δ᾽ ἂν πάσας εὐχὰς ὥστε 
αὐτοῦ τυχεῖν; ἀλλὰ τοῦτο τὸ” παράδοξον δοκοῦν 
έξεστιν Ίδη γενέσθαι καὶ τὴν Νέκαιαν, ὑμετέραν 
εἶναι καὶ τὰ παρ᾽ ὑμῖν ἐκείνων. ἢ τῶν μὲν ἀδελ- 
φῶν θαυμάζοµεν τοὺς εἰς ἅπαντα" κοινὸν οἰκοῦν- 
τας οἶκον καὶ μὴ νενεµηµένους. τὰ πατρῷα ὑπὸ 
µικρολογίας, ὃ τε πλοῦτος αὐτῶν ἔτι μᾶλλον 
θαυμάζεται, μείζων ὢν καὶ κατ αὐτὸ τοῦτο, τῷ 

α σ 

μὴ νενεμῆσθαι μηδὲ ἑκάστω τὸ ἥμισυ γεγονέναι 
- / » Δ Δ “ » / [ο ”/ 

τῶν πάντων, ἀλλὰ τὸ ὅλον ἀμφοτέρων δοκεῖν, ἔτι 
δὲ καὶ ὡς ἀγαθοὺς πάντες ἐκείνους ὁρῶσι καὶ 

5 / λ ς - 3/ 2 / 2 Δ - ὡς δικαίους καὶ ὡς τῷ. ὄντι ἀδελφούς": ἐν δὲ ταῖς 
/ / ϱ ς .] / ο) Δ Δ - πόλεσι γενοµένη αὕτη ἡ ἀδελφότης οὐχὶ καὶ μεῖζον 

ἀγαθὸν ἔσται καὶ κάλλιον» καὶ πλουσιώτεροΥ; 
” Δ ” Δ / θ λ Δ Ν Φ. 

Άξιον δὲ αὐτὴν γενέσθαι καὶ διὰ τοὺς προγόνους 
κοινοὺς ὄντας ἀμφοτέραις ταῖς πόλεσι καὶ διὰ τοὺς 

οι .) ε) - 

θεούς, ὧν καὶ παρ᾽ ἐκείνοις καὶ παρ᾽ ὑμῖν ὅμοιαί 
- ε] Ἅ 

εἰσι τιµαί. τοῦτο γάρ ἐστιν ἐφ ᾧ καὶ µάλιστα 
/ 

ὀδυνηθείη τις ἄν, ὅτι πάντα κοινὰ ἔχοντες, καὶ 
ς 

προγόνους καὶ θεοὺς καὶ ἔθη καὶ ἑορτάς, οἱ δὲ 
Δ Ν / ια) Δ Δ / “ 

πολλοὶ καὶ συγγενείας ἰδιωτικὰς καὶ φιλίας, ὥσπερ 
Ἕλληνες πρὸς βαρβάρους µαχόµεθα, ἢ τὸ ἔτι τού- 

1 ἐπὶ τοῖς Επιρετ]ις : ἐπ’. 
1 τὸ αἀάεᾶ Ὦγ Ἠεϊςκο. 

3 ἅπαντα ΕΠΙΡΕΓΙΗ5: ἅπαν τὸν [) Μ, ἅπαντας τὸν Ἑ. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΕΙάΗΤΗ ΡΙ5ςΟΟΙΓ ΒΡΕ 

ἀποίῖοι ἴπίο γοιγ ο ῖες οἩ ΕΠποῖν ορρος!ἴος--Πανίπς 

ἵπ λίπος νο] ατο σοοᾷ, απῖῖν οἱ ποανί απ παπά, 
γο]οϊοίης ο Ροῖ] Ρροορ]ος ἵπ ἴπο «αππο Εήπος-- ἀοος 
ποῖ αἲὶ τΠῖς ταςεπηρ]ο α ραρ]ο {ορνα] ἳ Ρα ῄσιιτε 

Π ΕΠῖς Ὕναγ. Τ 5οπιο σος, 1ποή οἱ Νἰοοπιοάία, ἠαά 
οίνεπ γοι ἴ]μο ορίίοπ οἳ Πανίπο πο ππογο]γ γοιν ΟΥ 

ον. Ὀαῖ αἷκο ἴπαῖ οἱ ἴ]ιο τς. ψοι]ά πο αι 
πανο 5εεπηθεά ἴο γοι α Βου οἱ Ιπογοαῖρ]ο πιασπϊ πάς, 
απα ννοι]ά γοι ποῖ Ἰανο ππαᾶο αἱ. εογῖς οἳ νοννς ἵπ 

ιο Ίορο οἳ ορίαἰπίπς 9 Νο], Ενίς Είπς νο] 
56θ6Πς ΙπογοαΙρ]ο οαπ ἴα]κο Ρ]ασς αἲ οπος--“Νίσπθα 
οαη Ῥε γοιγς απά γοιγ ροδρορρίοης ἠποῖνς. Ον, δἶησε 
νε αἀπιῖτε ἴλποςο Ῥνοί]ονς Ὢο «πατο οοπιρ]εῖο]ν α 
ΟΟΠΙΙΠΠΟΠ οδία[ε απἆ Ἰανο ποῖ Ῥοσααδο οϐ «Ππσίποςς 
ἁἰνίάεά είν ραϊτίποΠγ: νηοςο νοα]ῃ. ΠΠΟΓΟΟΝΟΥ. 
ἵς ονο Ππογο αἀπιϊτοςα, οἴπου ΤΕ ἶ5 ογοαίον {ου ἴ]ο 

νοτγ τοᾶδοπ ἴπαί 1 πας πο Ῥουπῃ ἁῑνίάσά απιά Ἰπα] ος 
ενουγἰµίης πας ἴ]λο ρτοροτίγ ο{ οαοµ, ας πσίοας 
ἴπε νο]ε ἶς Πποισηί {ο Ῥε]οπς το Ρος απ νλοπη, 
ΓαγίΠεγπποτε, αἲ πο. γοσατά αξ σου απά }αςί απ 
γθαγ Ῥγοίμους ---ἵπος Ελίς ἰς να Π ες ορίπ! οἱ 

Ῥγοίμενῃουσά {5 αολίενοά ἵπ γοιν οἴίας, η] 1 πο Ῥο 
8η ενεῃ ογοα[εν Ρ]οδδῖπο, ππογο οκ [αἱ απιά γίο]ου ὁ 

Ἀποτεονοτ. 1 α---- {ο Ὄο αολῖονος., πο αἶοπο 
Ῥοσαιιςο οἳ ἴμο αποθδίους Πίο Ῥοί] οἴῖος Ἠανο 1η 

οΟΠΊΠΙΟΠ. Ὀιαΐ αἷξο Ὠσοσαιαςε ο ἴπο σος, ν]οςς ντος 
αγθ α]κα Ροῖ] ἵπ ἴποῖν ο γ απά ἵπ γουνς. ου Εηίς ἶς 
α {αοῖ νΠΙοὮ παὶσηῖ οαά5ο 0ΟΠ6 ονεπ στοαῖίθΥ 5ΟΥΓΟΥ, 
Ὠναί ποισ] ννα Ἱανο ον ενγιηίπο 1π οΟΠΊΠΙΟΠ---Βησςς- 
ἴοις, σος, οαδίοπας. Γεδνα]ς, απά. ἵπ ἴμο οα5ο ος 

πιοδί οἱ αδ, Ρδγδοπα] ες οἳ Ῥ]ουά απά ΕποπάςΗΙρ. 
ςΏ1]] ννε βσΠί Ἰ]κε (τεε]κς αραἰηςί ΡατρατίαΠς, οΥ, ΝΠαϊ 

4 μείζων ὢν καὶ (ΤΟ5ΡΥ. καὶ μείζων δοκεῖ Ἠοεϊδκε: μείζων 
καὶ. ὅ Κάλλιον Ρβιρ]ς: καλὸν. 
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ΡΙΟ 6ΠΗΥΡΟΣΤΟΜ 

του τῷ γιγνομένῳ' ὑφ᾽ ὑμῶν ὁμοιότερον, ὥσπερ 
”/ ἀ / εν] ”/ . » / 

ἄνθρωποι πρὸς θηρία. οὐκ ὄψεσθε εἰς ἀλλήλους; 
.] 2 / » / . 2 / Δ οὐκ ἀκούσεσθε ἀλλήλων; οὐκ ἀντιδεξιώσονται, τὴν 

Ν - 

ἀρχὴν ποιησαµένων ὑμῶν, ἀλλήλας αἱ πόλεις; 
/ 

οὐχὶ πάντα τὰ παρὰ ἀμφοτέροις ἀγαθὰ κτήσεσθε 
καταλλαγέντες; οὐ χρήσεσθε αὐτοῖς θέλοντες; 

ὤφελον ἐξῆν καὶ τὸν ᾿Εφεσίων δῆμον ποιήσασθαι 
. Ν « -” ./ λλ Χ / ε] 

ἀδελφὸν ὑμῶν. «ὤφελον καὶ τὰ Σμυρναίων οἰἶκο- 
δομήματα” κοινὰ ὑμῖν ἐγένετο. ταῦτα δὲ πάντα τηλι- 

- 3 

καῦτα ὄντα ἀγαθὰ ἑνὸς ένεκα ὀνόματος ἀπόλλυτε, 
/ . / / 4 / ποίαν  ὠφέλειαν, τίνα ἡδονήν; 

ε) 2 4 λ Ν / - / 4 Αλλ᾽ ὅτι μὲν καὶ λυσιτελήσει ταῖς πόλεσιν ἡ 
λ / - Αα 

καταλλαγὴ γενοµένη καὶ µέχρι νῦν ὑμῖν οὐκ 
ἐλυσιτέλησεν ἡ στάσις οὖσα καὶ τὰ ἀγαθὰ τὰ ἐκ 
τῆς ὁμονοίας γενησόµενα καὶ τὰ κακὰ τὰ διὰ τὴν 

/ / 

ἔχθραν ὑπάρχοντα, προείρηταί µοι µετρίως. λοιπὸν 
δὲ εἰπεῖν ὅτι καὶ μενεῖ ταῦτα διαλλαγέντων ὑμῶν. 
ἤδη γάρ τινές εἰσιν οἳ Καὶ τοῦτο δεδοικότες, ὧν ρ ν 
3 π - / Ν ορ ” / 

ἀποδέχομαι τοῦ φόβου τὴν αἰτίαν, εἴ γε λέγουσιν 
αὐτὸ) ταῖς ἀληθείαις ἐπιθυμοῦντες τῆς ὁμονοίας καὶ 

φοβούμενοι μὴ λυθῃ καὶ οὐ τοὐναντίον αὐτοῦ χάριν 
ο ο .) ΔΝ / - / 

τοῦ μηδὲ ὅλως αὐτὴν γενέσθαι τοῦτο προβάλλονται. 
Τὸ μὲν οὖν µέγιστον ὑμῖν καὶ τὸ πιστότατον 
-- - ή 

τοῦ μενεῖν' τὴν ὁμόνοιαν ἐνέχυρον ἔστω τὸ συµφέ- 
.) / ο) Δ Δ λό ὃ βέι ὃ / ρειν αὐτήν. ἃ γὰρ καὶ λόγῳ παραδειχθέντα διότι 

/ αν / - 

συνοίσει µόνον ἤδη πείθειν ὑμᾶς ἔοικε, πῶς οὐ χρὴ 

1 τὸ ἔτι τούτου τῷ γιγνοµένῳ Ῥβαρ]ς: τί ἔτι τούτων γιγνο- 
µένων. 

} οἰκοδομήματα] Ἐπιρετί5 ἀε]είες. 
ὅ αὐτὸ ΕΠΙρετία5: αὐτοὶ. 4 μενεῖν Αγπϊπι: µένειν. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΡΙάΗΤΗ ΙΟ ΠΡΗ 

ἴς 1] ποτε Π]κε γοιν οοπά οί απ ἴλαί, Π]κο ΠάπιαἨ 
Ροείπσς ασαἰηςί νν Πα Ἠοαςίς! ΝΠΙ γοι πο Ἰοο]ς οας]ι 
αυ. πη Ώνο {αοςῖ ἨΝΗ]γοι ποῖ Πςῖοπ {ο οαο]ι οπου ὃ 
ΥΠ] γοιν νο οἶῖες ποῖ οἶαςδρ Παπάς ἰοσείμεν, γοι 
Ῥοΐπσ ἴπε βνοῖ το οχίεπά γοι παπά ΝΠΙ γοι ποῖῦ 
Ὦγ ππακίης Ῥοαςε ασηιῖτε {ου γοιΥβο]νος αἲ] ἴμο σου 
Ὠμπσς ΡοίἩμ Ῥο5οςς 2 ἨΝΗΙ γοι πο ΟΠΙΟΥ. ἴ]οπι 
εασοτ]γ 2 ΟΠ ἴμαί 1 ννετο ροςρίρ]ο ἔον γοι ἴο πιαΚε 
ενεη ἴλμο Πρ]πεδίαηπς γοιν Ῥτοίμοις! ΟΗΝ ἴπαί ἴῃο 
εάϊβοες οἳ Ἀπαγγπα ἴοο πηϊσηῖ Ἠανο Ώου 5Πατεά Ὦγ 

γοα! Ῥαϊ αἲ] ἴἶνοςα Εκίπος, πη]σἡίγ Ῥ]εςςίιος Ὠναί 
Ώπεγ αγε-- αγο γοι οπα- Ένοπα {ου Ἰαοῖς οἱ οπε 
εἴπσ]ο γογά, ϱαἶπς 5ο πΙοΙ. ρΙοασαγο κο ογεαί 2 

Ἠοννενεν, Εἶαῖ ἴ]λο γοοοποϊΠαξίοη κ] Ὁς Ῥγοβίαβ]ε 
ἴο γοι ἴνιο οἴ[ῖος νετ 1 ἵς αοΠίονοες., απά πα ἴπο 
εἴτι[α 5] σοΐπο οἩ Ίας πο Ῥουι ρτοβίαρ]ο {ου γοι 
ἀονπ το ἴ]ο ργεδεπῖ πιοπιοηῖ, ἴμαῖ 5ο ππαἩγ Ῥ]ορδίησς 
1] Ρο γοιινς αξ α τοσα]! οἳ οοποσγᾶ, απ πα 5ο πια γ 
εν]ς πουν ατα γοινς Ῥούααδ6 οἱ επ γ--ᾱ]]. Επίς πας 
Ῥεεπ ἰτγεαῖεά Ὦν ππο αἲ ςα/μοϊεπῖ Ἰεπσίμ. Βαΐ 1 
γοπηαῖης ΤΟΥ πιο ἴο αἆά ἴΠαῖ ἴΠοςο αἀναπίασος νν]] 
Ῥο Ρεγπιαποπί νΏεῃ γοι Ώανο πιαάο Ῥοασς να οπο 
αποϊμον. Ἐον αἰτοαᾶγ ἴπογε αγο 5οππε ΥΠΟ Πάνο ἔεανς 
οἩ τΠ]ς «οογ6 ἴσρο, Πι6Π ψῃοςε γ6ασςοης {ου {εαν [ απάςτ- 
εἰαπα, αἱ ]εαςῖ 1 ἴπεγ σἶνο παἰίἴεγαπος ἴο 1 ἔτοπα 

σεπιίπα ἀερίτε {ου οοποοτά απά α ἔοαν ἴλαῖϊ «οποογᾷ 
ΠΙΑΥ Ῥε ἀοδίτογεᾶ, απά 1 Ἴπεγ ατε ποῖ, Ιπεῖοας, 
ραήπσ {οτί {Πῖς Ίάοα {ον ἴΠε νενν Ῥιγροςο οἳ Ρτε- 
νεπίῖπς αΠΥ τεοοποϊΠαίοη αἲ αἱ]. 

ἨΜεΙΙ, Ἰεῖ ἴλπε σγεαϊῖοςί απἀ πιοςί ἴγαςονοτίαγ 
ϱαγαηίεε αι γοιν οοποονά ν]] Ῥε Ῥεγπιαποπί 
ϱε 1ῖς εχρεάίεπογ. Γον 1 πε πιεγε τεοῖία]| οἱ τε 
γοαδοΏς νΏίοὴ «πουν ἴπαῖ 1 νν]] ο αἀναπίασαοις αΡ- 
Ρατεπῖ]γ ἶ5 αἰτεαάγ οοπνἰποῖπρ γοι, ΝΗΥ 5Ποι]ά ποῦ 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

60 τὴν ἀπὸ τῶν ἔργων ἕξειν αὐτὰ πειθὼ βεβαιοτέραν; 
ἔτι δὲ εὔθυμός εἰμι καὶ διὰ τὸ τῆς συνηθείας ὑμᾶς 
δυσαπαλλάκτως ἔχειν. εἰ γὰρ ἡ στάσις τοσούτῳ 
χρόνῳ' διὰ τὴν συνήθειαν µόνον ἐμμεμένηκεν ὑμῖν, 
τηλικοῦτον οὖσα κακόν, πῶς οὐχὶ καὶ τὰς διαλ- 
λαγὰς εἰκός ἐστιν ἡδίους τε οὔσας καὶ.δικαιοτέρας 
ποιήσειν καὶ τὴν συνήθειαν πλείονα; καὶ φυλάτ- 
τεσθαι δὲ μικρὰ δεήσει καὶ πρὸ ἁπάντων τοὺς 
ἄνδρας τοὺς ἀδόξους, ἄν ποτε διαβάλλωσιν ὑμᾶς 
ἀλλήλοις--μὴ γὰρ ἀκούσητε αὐτῶν ἴδιόν τι θηρω- 
µένων, εἰ βουλήσονται πάλιν αὑτοῖς γενέσθαι τινὰ 
χαράγ--καὶ μικρῶν δὲ ἕνεκεν μὴ παροξύνεσθαι. 
καὶ τοὺς θεοὺς δὲ εἰκός ἐστιν μᾶλλον πάντων ἐπι- 
µελήσεσθαι τοῦ συμμεῖναι τὴν ὁμόνοιαν. οἶμαι 
γὰρ καὶ αὐτὴν ταύτην τὴν ἀρχὴν παρ ἐκείνων 
γενέσθαι” καὶ οὐκ ἂν ἄλλως ἐπελθεῖν μοι τολμῆσαι 
περὶ τηλικούτου πράγματος ἐν ὑμῖν λέγειν, ὑπὲρ οὗ 
μηδεὶς πρότερον εἶπε μήτε νέος μήτε πρεσβύτερος. 
ἔστι δὲ καὶ ἄξιον αὐτοῖς εὔξασθαι πάλιν. οὐκοῦν 
ἐν ἀρχῇ μὲν εὐξάμην. αὐτοῖς, ἵνα μοι πειθοµένους 
παράσχωσιν ὑμᾶς: ἐπεὶ δὲ τοῦτο ἤδη ἐ ἐοίκατε ποιεῖν, 
λοιπόν ἐστιν εὔξασθαι περὶ τοῦ φυλάττειν αὐτοὺς 
εἰς ἀεὶ τὰ καλῶς δόξαντα ὑμῖν. 

. τοσούτω χρόνῳ] τοσοῦτον χρόνον ΑγΠΙΠΙ. 

5 πλείονα] Ἠδίονα λΠαππονγ2. 
ὃ γενέσθαι Επιρετία5: γενήσεσθαι. 

84. 0.809, 
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ΤΗΕ ΤΗΠΙΤΥ-ΕΙάΗΤΗ ΡΙΞΟΟΌΒΡΕ 

Ώνεςα τεαδοης ποπ 5αρροτίοά Ὦγ εχροεγίοπος Ἠανε α 
Ρουρααδίνεπεςς ονοι Ππογαο απςΠακαθ]ο”  Ραϊ ναῖ ἶς 
ΠΊΟΥΘ, Ε απα Πορε{ι] αἰςο Ῥεσααςε ο{γοιν Ῥείπο ἀἰβποα]ἰ 
ἴο ἀῑξ]οάσε ἔτοπι αοοιςίοπιεᾷ Παδις. Εον Ἰπςείαπος, 
Η οἰπί[ο, νΙοὮ ἶς 5ο οτεαί απ΄ εν], ηας γεπιαϊπεὰ 
ΑΠΠΟΠΦ γοι 5ο Ίοπο πιογε]ν [Ἠτοισῃ {οτος οἱ Παρίζ, 
ΜΥ 5 1 ποῖ τεαςοπαΡ]ε ἴο εχροοῖ ἴλαί γοιί ΤΘΟΟΠ- 
οἴμαΠοῃ. 5ἶποε 1ἱ ἰς ππογε Ρ]εαςαπί απ ππογο τ1σῃίεοις. 
νη]] πηαΚκε ἴλαί Παβίί αἶξο ποτε Ρροϊοπτζ ΒΡαῖ γοα 
ψ]] ποεᾶ αἷςξο ἴο Ῥο νναϊολ{ιι] οἱ Πε]ο ππαϊίετς, αι 

αΏονε αἲ] ἴο ϱε νγαϊο]ι{α] οἳ ἴΠε πε ὀΓ πο ποραίαἰίοῃ, 
{η ϱ.5ε ἴλεγ ενετ ππα]ίσῃ γοι ἴο 6αςῇ οἴποι-- {ου γοι 
πηιςῖ ποῖ Πςίεῃ ἴο ”-- Ὑλοπ ἴπογ Ῥανσας 5οπἹθ 
ς«ε]βςῃα Ῥιχροςο. ἵπ οα5ε ἴλεγ νδῃ αραῖπ ἴο 56σαγο {ου 
ἴΠαεπιδε]νες α Κἰπά ος ΡΙεαςαγο---απᾶ γοι η] ποοά 
αςο {ο ανοίά Ὀοδουπήπο ἱπηαϊεα {ο Ρον χοαςοι. 
Α {ιτίῃεν τ6αδοπ Του πιγ ορπαῖσιη ἴς ἐπαί 1ῖ ἰς Π]κε]ν 
ἴπε σος γν]] πια]κο 1ὲ Ειοῖν ρεῖπιο οοποδνΠ ἴπαϊ οοποονγᾶ 
«Πα]] επάατο. Ίπ{αοἳ, Γ {εε] ἴπαῖ ενεπ ΓΠῖς Ρεσίηπίο 
5 ἆαο ἴο {παπι απά ἴπαξ οἴποτννῖςα ἰξ ννοι]ά ποῖ Πανοα 
οσεσιγεᾷ ἴο ππε ἴο ἆατο ἴο 5ρεα]ς ἵπ γοιχγ Ργεςθπςς ΟΠ 
5ο οτεαῖ α ἴορίς, ἃ ἱορίο οἩ ΥΠΙΟἨ πο οπε ρτονίοις]γ. 
πηείμεν οἷά οἳ γοιπς, Πας ονεν 5Ροκοπ..  Απά 1 ἶς 
ενεπ Εἰϊπσ ἰπαί Ι Ῥναγ ἴο ἴπεπι οπςς Ππογο. Ύοα 
ΤΘΠΙΕΠΙΡΕΥ ἴλαϊ ἴπ ἴ]λα Ῥοσϊηπίπσ Τ Ῥναγεᾶ ἴλοπι το 
ππακε γοι Ἠεεά πιγ νοτᾷς ὃ: δαϊ πονν λαῖί γοι ον]- 
ἀαοπῖ]γ ατα ἀοῖπο ἴλίς αἰτεαάγ, 1 τοπηαῖης Τον πο Το 
Ρταγ ἴλαῖ ἴπεγ ππαγ ργεςογνε {ο ενεν γοιν αἀπαίταβ]α 
ταςο]α Ίος. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΕΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΡΟΟὉΕΡΕ.: 
ΟΝ ΟΟΝΟΟΕΒΟ ΤΙΝ ΝΙΟΑΕΑ ὉΡΟΝ 
ΤΗΕ ΟΗΡΡΑΠΟΝΛΘΟΕ ΤΟΙΝΠΕ 
ΓΙΑ ΤΕΕ 

Α5 ποῖϊοὰ ἵπ ἴπο Ιπίγοάιοίίοπ ἴο ἴπε ργεσεάἴπρ Ἠϊδοσιτςο, 
Ῥηπνηῖα ννας α ἴαγρια]επὶ Ῥτονίπσος. Το Ῥτεδεπί 1)δοσµγςδε, 
α5 15 Ηῑ]ε Ἱπαϊσαίος. ονας ἀε]νεγεὰ ΓοονΊηρ α ρενῖοᾶ οἱ οἶνί 
εἰπίβο ἵπ Νίσασα. Χίου ἔ]χο οσσαρίοι πος ἔ]ο ἀαίς 15 ]κπονγη. 
Αγπίπι οι] ρ]ασε ἴπε 5Ρεες] ἵπ ἴαο ρετῖοᾷ {οονπρ ὨὈ]ο᾿5 
το τη {ΤΟΠ εχί]ε, Ὀαἳ Θομπη]α απ Τ εππαγσβαπᾶ νο] αδδίρη΄ 
ΙΕ {ο Πὶ5 δορΗ]ςίῖς ρετῖοᾶᾷ οἩ »ἰγ]ῖςῆς ϱτοµπᾶς. ΤΠε 5ρεα]ςεετ)ς 
αλαδίοῦ {ο ἔγαΙ] Πεα]ίῃ ννοιι]ά ]επὰ 5οππε 5αρροτί Το ἴπε Ιαΐου 
ἀαηρ.. 

ἜΠε ορεπῖηρ' ραγαρταρΗς αγε ος 5Ρρεοῖα] ΙπΤετοςδί 5 απ εχρτος- 
οἵοπ οἳ ἰμαῖ ριάε νυΠῖοἩ με 5ενεταὶ οοπαπηπ] ες οἳ μα 
Ῥγονίποε ἴοο]ς Ἱπ ἴπεῖς (αγοεὶς αποεδίν. Ὀαῖ ΠΙΟ απβοτίιι- 
παϊε]γ {α1]εᾷ ἴο Ἰκπὶῖ ἴπεπα ἴορείμετ ἴο ἔοτπι α Παγπιοπίοιις 
επΏϊγ. ὙἨΠαΐενεν πιαγ Ἠανε Ῥθδεπ. ιο αποθδΙτγ οἱ ἴπε Ἱπ- 
Παλ]ίαπῖς οἱ ἰΠὶς τορΊοἩ. ΤΠεγ γνετε ενΙάεπί]γ οαςεΙ ἴο οἰαῖπα 
οτεε]κ Ῥ]ουᾷ απᾶ ἴπε ραΐτοπαρε ο (τεεκ ροᾷ». Τπεϊῖν ρν]άα 
οΓτασς πιαγ Ἠανε Ῥεοπ Πεϊρλίεποὰ Ὠεσαιιδε οΓ πεί Ῥτοχ]τΏῖγ 
το ἴπε ψοτ]ᾶ ος ἴπο Ῥατρατ]αἩ. ι 

Αποζοηι ἱταδΙίο 15 ποῖ απ]εὰ τορατάἵπρ ἴ]πε {ουπάἵπρ οἳ 
Ἀίσαθα. Όπ ἴπε ενίάεποε οἳ 1 οοἴπαρε, Γοηπγδις ννοιι]ἀ 
56επῃ ἴο Πάνε Ῥεεπ σἰαϊπιεὰ ας {οππάεν απᾶ ἴπε παπιε οϐ ἴμα 
οἵἵγ ἴο Πανε Ῥεεπ ἀετῖνεᾶ ἔτοπα ἴπε ΠΥΠΙΡΗ Ἀίσαθα. Φ3ίΤαΡο 
(19. 605) πιεπβοης Απιροπιις α5 ἴ]α οἱρίπα] {οαπάεν, αἀά πρ 
Ὠιαϊ πε οα]]εὰ Πῖς 5εἰ]ειπεπἰ Απροπεία, Ὀἳ 2ἴταβο δαγς ἴμλαῖ 
ΙΓ νναςδ {οππάςὰ α 5εσοοπᾷ ἴππε Ὦγ Τ,Υβιππασμ5, νγο τεπαπιεὰ 
Π Ἀίοασθα ἵπ Ἠοποιγ οἳ Πὶ5 νε, ἴπε ἀαιιρηίετ οἱ Απηραϊεν. 
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ΤΗΕ ΤΗΙΗΕΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ 

Ῥίερμαπιι5 οἳ Βγσαπίπι οα]]ς Τξ α οοΙοπγ ο Βοϊασα, ν/μΙο] 
πλαν Ῥε Ιπτετρτείεὰ ας τοβεγτίηρ 15 Εοππαίπρ {ο νείεταης ος 
Αεχαπά εις ατΠΙΥ. ἸΝΠαϊίενετ πιαγ Ἠανο Ῥοεῃ ἔποα πα οἳ 
ἴπε πιαϊ[ίεν, αἲ ἴἶτα ἔἴπιο οΕ οι Τ)δοοιγςα Ἀίσασα σοι] Ὀοαςε 
οξ α {αὶγ ἄερτεε οἱ απΏαιΤγ. 
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89. ΠΕΡΙ ΟΜΟΝΟΙΑΣ ΕΝ ΝΙΚΑΙΑΙ 
ΠΕΠΑΥΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΕΩΣ 

ϱ] Ν / / ε ε] ε - ο .) / 

Εγὼ χαίρω τιμµώμενος ὑφ᾽ ὑμῶν, ὥσπερ εἰκός 
Ν 

ἐστι χαίρειν τὸν ἄνδρα τὸν σώφρονα τιμώμενον ὑπὸ 
/ .] -- ΔΝ / »] / σ ιά 5 / 

πόλεως ἀγαθῆς καὶ λόγου ἀξίας, ὥσπερ ἡ ὑμετέρα 
ες 

πόλις, κατά τε ἰσχὺν καὶ μέγεθος οὐδεμιᾶς ἧττω- 

µένη τῶν ὁποίποτε ἐνδόξων γένους τε γενναιότητι 

καὶ πλήθους συνοικήσει, τῶν φανερωτάτων γενῶν 

οὐκ ἀλλαχόθεν ἄλλων συνελθόντων φαύλων καὶ 

ὀλίγων, ἀλλὰ “Ἑλλήνων τε τῶν πρώτων καὶ Μακε- 

δόνων" τὸ δὲ µέγιστον ἥρωάς τε καὶ θεοὺς οἰκιστὰς 
λαβοῦσα. 

Πρέπει δὲ τοῖς ὑπὸ θεῶν ὠκισμένοις εἰρήνη καὶ 

ὀμόνοια καὶ φιλία πρὸς αὑτούς. αἰσχρὸν γάρ, εἰ 
λ / » / 1 3 Ἡ - ο Ν μὴ σφόδρα εὐδαίμονες' ἔσονται καὶ θεοφιλεῖς” καὶ 

δ / / ν / . / 8 / / ιοίσουσί τι τῶν ἄλλων εὐτυχίᾳ, βουλόμενοί γε 
ἀληθὲς ἐπιδεικνύειν τὸ τοῦ γένους, ἀλλὰ μὴ Ψευδῆ 
καὶ µάταιον λόγον. θεοὶ γὰρ οἰκισταὶ καὶ συγ- 

1 εὐδαίμονες] αἰδήμονες Πεἴρ]κο. 
3 θεοφιλεῖς] θεοσεβεῖς (1εε]. 

ὃ εὐτυχία] εὐφυχίᾳ Ο6ε]. 

1 ῶμο παϊατε οἳ ἴπο Ποποιγ ἶ5 ἹΙΠ]πονη. ἵλας 1 οἵΙζεῃ- 
δΗΙΡ. α5 ἵη ἴ]ε 6αδε οξ Νοοπιεαία (ΟΥ. 98. 1) 2 

3 ΡΙΤΙΕΙΙΥ 5ρεα]κῖπρ., οπΙγ οπε '' πετο, Πενας]ες, ἶ5 παπποὰ 
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ιν ΤΕΗΙΚΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΡΟΟΌΕΕΡΕ: 
ΟΝ ΟΟΝΟΟΕΡ ΙΝ ΝΙΟΑΕΑ ὉΡΟΝ 
ΕΠΗ ΡΙΘΕΡΕΑΠΟΝ: ΟΡΙΟΙΝ1ΗΕ ΡΤΕΙΕΕ 

Ταν ἀε]Ισηίες αἲ Ρεΐπο Ποπουιγεά ' Ὦγ γοι,ας Ἱπάεεᾶ 
5 15 το Ῥε εχρεεῖεᾷ ἴλαίϊ α πιαπ Οἱ 5οιπᾷ ]αᾷσε- 
ππεπῦ πνου]ά Ῥο νεη Ἰοποιγοά Ὦγ α ον ννμίο]ι ἷς 
ποΡΙε απᾶ ννοτίμγ οἳ τεπονη, αξ ἵς πε οαδο γι 
γοιχ οἵἵγ ἵπ τεσαγᾶ ἴο Ῥοίμ Ῥούεγ απά σγαπάσιιγ, ΓΟΥ 
Π ἴ5 Ἰπβετίος Το πο οἵγ οϐ ἀῑςιποίίοι αΠΥΜΠεΤΕ, 
ΝΠείΠεχ ἵπ ποΡβΙιΠϊγ οἳ Ππεασαε οἵ ἵπ οοπιροςΠίοι ος 
Ῥορι]αίίοπ, οοπαρηϊσίπς, ας 1 ἄοες, ἴπε πιοςί Π]αςιτ]- 

οἆς {απηΐ]ες, ποῦ πια] σγοιρς ο 5ΟΥΥΥ 5Ροοίπιθης 
ΠΟ οϱαΠ1ε ἴορείπεν {γοπα ΕΠῖς Ῥίασοο απά Ίτοπα λατ, 
Ῥαἳ ἴ]ο Ἰεαάενς απἹοης Ῥοίῃ (αγοε]ςες απ ΝΙαοθαάοπίας, 
απᾶ, Ὑλαῖ ἶς πιοςί οἰσπ]βοαπί, Πανίπο Παὰ ας {οαπάσενς 
ΡοῖΙἩῃ Ίεγουες 3 απἆ σος. 

Ῥυϊ Π ἰς Πιάπο μα ἴ]οςο Ὕοςο οἱ γ ννας {ουπάεἆ 
Ργ σος «Ποι]ά πιαϊπίαϊπ Ῥοαςο απ οοποογά απά 
ΓεπάςΠΙρ ἴονίατα οπε αποίµεν. Εον Τί ἴς ἀἴξογασε- 
{1 1 ἴπεγ ἆο ποῖ Ῥτογυε ἴο Ῥο εχἰίγαιπε!Ιγ πο απἀ 
Ῥ]εςςοά οἱ Ἠδεανεπ απά ἵο 5οιπε εχἰαοπί 5αρετίογ {ο 
ἴπε οἴπεις ἵπ σοοᾷ {οτίαπε, ἀθείτίπο, αν ἴΠογ παιςί, 
ἴο «Πον ΡΙγί το Ῥε εοπιεϊµίπο γοα] απά ποῖ ΠΊΕΤΕΙΥ 
α Ἠαπη απἀ επιρίγ ἴετιη. ον {οαπάςτς, ΚΙΠΣπΠεΠ, 

ΙΠ οοππεχίοπ γη Ἀίσαεα, απ ἴπαῖ ἴοο-οπ]ψ Ὦν Ὠ]ἶο ἴπ ἴΠῖς 
8Ρεεςσῃ (5 8). Τπε ρ]ατα] 15 αδεᾶ {ου τηεϊοτῖσα] εβεςῦ. 

νοΙ,, 1ν Ε οτ 



ΡΙΟ 6ΠΒΥΣΟΣΤΟΜ 

γενεῖς καὶ προπάτορες οὐδὲν οὕτως ἐθέλουσι τοὺς 
αὐτῶν ἔχειν, οὔτε χώρας κάλλος οὔτε καρπῶν 
ἀφθονίαν οὔτε πλῆθος ἀνθρώπων, ὡς σωφροσύνην 
καὶ ἀρετὴν καὶ πολιτείαν ᾿νόμιμον καὶ τῶν μὲν 
ἀγαθῶν πολιτῶν τιμήν, τῶν δὲ κακῶν ἀτιμίαν. 
ὡς ἔγωγε ἥδομαι νῦν ὁρῶν ὑμᾶς ἐν μὲν σχῆμα 
ἔχοντας, µίαν δὲ φωνὴν. ἀφιέντας, ταὐτὰ δὲ βου- 
λομένους. ποῖον μὲν γὰρ θέαμα κάλλιον πόλεως 
ὁμοφρονούσης; ποῖον δὲ άκουσμα σεμνότερον; 
ποία μὲν" βουλεύεται πόλις ἄμεινον τῆς ἅμα βο υ- 
λευοµένης; ποία δὲ εὐμαρέστερον. πράττει τῆς ἅμα 
πραττούσης; ποία δὲ ἦττον ἀποτυγχάνει τῆς 
ταὐτὰ βουλευομένης;' τίσι μὲν ἡδίω τἀγαθὰ τῶν 
ὁμονοούντων; τίσι δὲ κουφότερα τὰ λυπηρὰ τῶν 
κοινῇ φερόντων, ὥσπερ βάρος; τίσι δὲ σπανιώ- 
τερον συµβαίει τὰ χαλεπὰ τῶν ἀλλήλους φυλατ- 
τόντων; ποία μὲν τοῖς πολίταις προσφιλεστέρα 
πόλις; ποία δὲ τιµιωτέρα τοῖς ξένοις; ποία δὲ χρη- 
σιµωτέρα τοῖς φί λοις; τίς δὲ τοῖς ἐχθροῖς φοβερω- 
τέρα; ὁ παρὰ τίνων μὲν ἔπαινος δοκεῖ πιστότερος, 
ὁ παρὰ τίνων δὲ ψόγος ἀληθέστερος;' τίνες μὲν 
ἰσοτιμότεροι τοῖς κρατοῦσιν; τίνας δὲ μᾶλλον οἱ 
κρατοῦντες αἰδοῦνται; τίνας μὲν οὕτως ἀγαπῶσιν 
οἱ χρηστοὶ ἄρχοντες; τίνων δὲ ἧττον καταφρο- 
νοῦσιν οἱ πονηροί; οὐ γὰρ δῆλον ὅτι τοῖς μὲν 
ὁμονοοῦσιν οὐ µόνον οἱ κρατοῦντες, ἀλλὰ καὶ οἱ 
θεοὶ προσέχουσιν, οἱ δὲ στασιάζοντες οὐδ᾽ αὖ- 
τῶν ἀκούουσιν; οὔτε γὰρ τῶν ἀσυμφώνων χορῶν 

1 μὲν ἨΝ Παπιον1ί2: δὲ. 
5 βουλευομένης] βουλομένης ΟοΡεῖ. 
5 Αΐῑενγ ΕΠής βδεπἴεπος ῆπε ΜΔΑ. γειά τίνες δὲ παρὰ τοῖς 

κρατοῦσι πλείονος αἰδοῦς τυγχάνουσι; ΠΙΕΙ Εππρενίις ἀε]είος, 
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ΤΗΕ ΤΗΙΑΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΡΟΟΒΡΗ 3 

απά ρτοροπί{ογς Πο ατα σος ἀοδίτο ἴλοῖν ο ρεορ]ε 
ἵο Ῥο55εςς ποϊῃίπς-- ποϊίῃεν Ῥοαιῖγ οἳ οοαπΙΥγ που 
αραπάαποο οἳ οΓοΡΣ5 που πα] αάο οἱ Πππαρίταπῖς---- 
5ο ΠΙΟ ας 5ορτεϊγ, υίαε, οτάετ]γ ϱονετηππεηί, 
Ἠοποιχ {ου ἴπε σουᾶ οἴίσοπς απ ἀἱποποις {ου ἴ]λο 
Ῥαδο. Ένεηπ αξ Τ πιγςε] τε]οῖοε αἲ ἴπε Ρτεςεηῖ 
πιοππεπί ἴο Ἠπά γοι ψεατίπς ἴῃπε 5απιο οοδίαπηο, 
ερεακίπο ἴΠε 5αππε Ἰαηπριασο, απά ἀεςίτίπσ ἴλο 5απιο 
λίπος. Ππάεεά ναί εροοίασ]ε ἶ5 ποτε επολαπίίηςσ 
ἴπαπ α ο γ να 5ἵπρ]επεςς οἱ Ῥιχροδε, απά Ὑ]λαῖ 
«οιπᾶ ἵδ πποτε α/ε-ἰπερίῖπο ἴμαν 1 Παγπιοπίοιις 
νοίσε»1 Ὑψ]λαϊ ον ἶ5 ν]δον ἵπ οοιποΙ] ἴπαη ἴπαί 
ΝΙΟἩ ἴαλκες οοαποΙ] {οσείμεν 2 ὙΝΠαϊ οἵγ αοῖς πιογο 
απιοοίΒ!γ {ματ ἴΠαϊ νΥυΏίοῇ αοῖς ἴοσείπεν ὁ ὙψΝμαϊ οἳγ ᾿ 
ἴς Ίος Παβ]α {ο {αΐανα ἴπαηπ [Πα ννηίο {ανοιτς ἴμο 
«4Π1Θ Ῥοῇοῖες Το νἨοιη ατα Ρ]εδείπος 5υνοεῖον ἴπαπ 
το ἴμοςδα γν]ο ατα οἱ οπο Πεατῖ απά παπά Τον ποπα 
ατα αβΠίοίίοἩς Πσηίον ἴπατ ἴο ἴποςο νο Ώθαν ἴ]λοπα 
ἰοσείμεν, ]κα α Πεανγ Ἰοαάῖ Το ν]οπι ἆο ἁῑβι- 
ου]ή6ς οεσΣΥ ππογε τατε]γ απ Το ἴποςαο νο ἀα[οιιά 
εας]ι οἴπεν 2 ὙἨΠαϊ οἵγ ἶ5 ἀεατεγ ἴο Τῖς Ῥοορ]6, πογς 
Ποποιγεᾶ Ὦγ ἴ]ε θἴγαπρογ, ποτε αδοβα] Το 1τς Επίοπᾶς, 
πποτε {ογπιϊάαβ]ε [ο Ττς {οος 2 ΎΝἨοςε Ρταῖςσε ἶ5 ια] 
πἹοτε ἴγαςνγογίἩγ, Ὕνηοςε οεπς γα ποτε γαμ{α] 7 ιο 
Τα πἹογθ πεατ]γ εαια] ἵπ Ποποιγ Το Ἠ]πεῖγ τα]εγς, απἀ 
ν/ποπη 4ο ἴπε τα]ενς πιογο τοδρεοί  ἸηΠοπι 4ο σουἆ 
γα]ενς 5ο αἀπιίτα, απἀ Ρας τα]εγς Ίος ἀεξρίεε» ΊΝΗΥ, 
16 1{ ποῖ πιαπ!{εςί ἐλαῖ ποῖ ππετοα]γ ἴΠε τα]ενς, Ρα ενα 

ἴπε σος, Ραγ πεεᾶ ο πιθη νο Ἰἶνο ἴπ οοποσγᾶ, ν]ί]ε 
ΠηεΏ ΥΊΟ αγε ἴογῃ Ὦ} οἶνί] εἰπίε 4ο ποῖ ενεη Ίθαγ 
οπε αποίµεν  Ἐον πο οπε τεαΙ]γ Ἠεανς ἴ]λο ν/ονᾶς 

1 Ῥ]ο τέίενς ςΙπηῖ]αι 5οπἰϊ]ππεηϊς Ιπ ΟΥ. 92. 99, 

α5 Ρεῖης α πιαπ]{εςί νατ]απῖ ΟΕ τίνας δὲ . . . αἰδοῦνται, ΝΥΠΙΟΙ 
{ο]]ουυς, 
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. ΡΙΟ 6ΠΕΒΥΡΟΞΤΟΝΜ 

3 λί 3 2 ε δι ο λέ ”/ - δ 

οὐδεὶς ἀκούει ῥᾳδίως ὃ τι λέγουσιν οὔτε τῶν ὃια- 

φεροµένων πόλεων. 
ο. / ΔΝ 

ὅ Τοῖα δὲ οἰκοδομήματα, πόση δὲ χώρα, πόσον δὲ 
-- - 3 / ο 

πλῆθος ἀνθρώπων ἰσχυρότερον δῆμον ἀποφαίνει τῆς 
Ν χ λ - 

πρὸς αὑτὸν ὁμονοίας; ὁπόσοι γὰρ ἂν ὧσι πολῖται 
-. ο .] . 

τῆς ὁμονοούσης πόλεως, τοσοῦτοι μὲν ὀφθαλμοὶ 
-- - Ν 

ὁρῶσι τὸ ἐκείνης συμφέρον, τοσαῦται δὲ ἀκοαὶ 
ἀκούουσι, τοσαῦται δὲ γλῶτται παραινοῦσι, τοσαῦ- 

Ν / / / Ν ” Δ 

ται δὲ διάνοιαι φροντίζουσιν' διαφέρουσι γὰρ οὐδὲν 
ἢ εἴ τις θεῶν οὕτως μεγάλης καὶ πολυανθρώπου 

πόλεως µίαν ψυχὴν ἐποίησεν. ὡς οὔτε χρημάτων 
ον ”/ 3 / / ”’ / 2 

πλῆθος οὔτε ἀνθρώπων οὔτε ἄλλη δύναµις ἕυν- 
ήνεγκε τοῖς διαφεροµένοις, ἀλλὰ τοὐναντίον πάντα 

- Δ / / ” ΔΝ ο ν ἊἎ 

ταῦτα πρὸς βλάβης μᾶλλόν ἐστι καὶ ὅσῳ ἂν 
/ ς / / / Δ 

πλείονα (ὑπάρχῃ, τοσούτῳ μείζονος καὶ χαλεπω- 
/ ορ - -- 

τέρας" ὥσπερ, οἶμαι, καὶ τῶν σωμάτων τῷ μὲν 
ιά ” - ὑγιαίνοντι συμφέρει τὸ µέγεθος καὶ τὸ πλῆθος τῶν 
σαρκῶν, τῶ δὲ νοσοῦντι καὶ φαύλως ἔχοντι σφαλε- 

ς 

ρωτάτη ἐστὶν ἡ τοιαύτη ἕξις καὶ ὀξύτατον ἐπάγει 

6 κίνδυνον. ὁμοίως δὲ καὶ ναῦς ἥτις ἂν μετὰ ὁμο- 
/ / - ο Δ -- - . / 

νοίας πλέῃ τοῦ κυβερνήτου καὶ τῶν ναυτῶν, αὐτή 
ων . . ε) Ν / 

τε σῴζεται καὶ σώζει τοὺς ἐμπλέοντας:' εἰ δὲ µή, 
/ 

ὅσῳ πλείω τὰ ἱστία, τοσούτω σφοδρότερον τὸν 
- Δ Δ ΔΝ 

χειμῶνα καὶ τὴν ταραχὴν µείζω συµβαίνειν ἀνάγ- 
κη. τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐπὶ ἅρματος: ἂν μὲν ὃ ϐθ᾽ 
[4 / / . / 

ἡνίοχος ἄρχειν ἐπίστηται κατὰ τρόπον οἵ τε ἵπποι 
σι ι 5 

ὁμοφρονοῦντες καὶ πειθόµενοι ὦσιν, ἐλπίς ἐστιν ἐν 
.] - - ” -- 

μὲν ἀγῶνι νικᾶν, ἐν δὲ πολέμῳ σῴζεσθαι τὸ τοιοῦ- 

1 Τ]εγε ἵς α ΦΙΥΟΠΡ τερεπηΡ]απος Ῥείνγεσῃ ἠΠίς απᾶ Ον. 99.9, 
2 Ῥου α βΙπι]]αν Π]αδίταίοη, οξ, Οἱ, 94, 99, 
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εἶἴἴ]εν νἼεπ «Ἠογαςες ἆο ποῖ κεερ ἴοσείῃπον οἳ νε 
οἶες ατς αἲ νατίαποςο. 

Αραΐπ, νλαῖ 5οτῖ οἳ εάϊῄοες. ννηαῖ εἶπο οἳ Γουτίζουγ 
 Νλαϊ πιασπἴαᾶο οἳ ρορι]α Ποπ τεπάον α οΟπΗΠΙΙΠΙΤΥ 
εἴτοηπσετ ἴπαπ ἆοες Τῖς ἀοπιεςίίο οοποοτά 5 Έον οχ- 
ΑΠηΡΙΟ. ΝῆΠεη α οἳἵγ ας οοποογά, αξ ππαἩΠγ ο ίζεης 
ας ἴλογε αΓο. 50 ΠΙΔΠΥ ατα Πο 6γες να νο] ἴο 
5εε ἴ]λαί οἵἵγ΄ς Ιπίεγεςί, 5ο ΠπαΠΥ ἴπο 6αγς ν Τα νΥπΙο] 
το Ἠεαχ. 5ο ΠΙΑΠΥ ἴῃΠε ἴοπσιες Το σοἶνο αἀνίσς, 5ο ΠΙΑΠΥ 

"Πε παϊπάς «οποργποά ἵπ 1ὲς θεμα: νἩἍγν. Τε ἰς μαςί ας 
1 «οπιε σοά ας πιαᾶο α «Ίπσ]ο 5ο] {ον «ο στοαῖ απά 
Ροραίοας α οἳγ.'. Οοπνονκο]γ, παιίῃον αριπάαπος οἳ 

αΊομες που πάπΙῬεν οἳ ΠΊΕΠ ΠΟΥ αΠΥ οἴμεν εἰεπιεπί ο 
εἰτεποί] 15 οἳ αἀναπίασε ἴο Έχοςο νο απο ἀῑνίάσα, 
Ραΐ αἰ] ἴμεςο ἰΠίπος αγο ταίπον οἩ ἴῃπο σἰάε οἱ Ίος, 
απ ἴπε ποτε αριαπάαπί ἴΠεγ αγο. 50 πΙΙσἩ πε ογεα{εΥ 
απά ποτε στίονοις ἴ]ο Ίος. ο αςί ςο Ἴοο, πιοϊλίη]κς, 
πι 1 πι ἨαπλαἨ. Ῥοάϊος-- ἴπαί Ῥοάγ νο] ἵδ ἴπ 
εοιιπά ΠεαΠΗ Ηπάς αἀναπίασο ἵπ Τῖς Ἠοϊσηί απά Ῥιτ]]ς, 
νε ἴπε Ρον νίο ἰς ἀϊκοαςοᾶ απ ἵπ ΡοοΥ. «0Π- 
ἁῑΠοη Ππάς α Ρ]ν Ίσα] 5ἰαΐο οἱ ἴ]λατ ἸκΙπά ἴο Ῥε πιοςί 
Ῥοετί]οις απά Ρρτοάιοίίνο οἳ 5ενοετοςί οἶσκ. η]ατ]γ 
ἴοο απγ 5ΠἱΡρ νο] καϊ]ς ἴμο εοα να οοποστά οχἰςείτς 
Ῥεϊνεεη ἴ]ε «Κίρρεν απά Πῖς ογεν’ ποῖ οπἱν ἰς 5αΐξα 
ΠςεΙ{ Ῥιαίϊ αἰξο πιαϊηίαίης ἵπ α[εῖν ἴλοςο οἩ Ῥοστά : 
οἴπεγνίςα πο ΠπΙογο ΠΙΠΠΕΤΟΙΣ ἴλο σαϊ]ς 5ο ΠοὮ ἴμο - 
ΠΟΤΕ νἰο]επί τηιιςί Ῥο ἴμο ἱπιραοί οἱ ἴ]λο 5ἴογπι απἆ 
5ο πηιο] ογεαῖεν ἴ]ο οοπ{αδίοη. Τίς 6απιο ἰπίπο 
6 ἴτας ἵη ἴμα οα5θ οἱ α οπατ]οί- --ἵξ ἴμπο ἀτίνεν Κποννς 
Ώου” ἴο εχεγοῖσε Ῥτοροτ οοπίτο], απ 1 αἲ ἴπε 5αππε 
Ἠπιε ἴμε Ἠογδες ατα ποῖ οπ]γ ἴπ αστοεπιεπῖ υΙἩ οπε 
αποῖμεχ Ραΐ αἷςο ορεάτεπῖ Το ἴ]ε ἀτίνεν, ἴπενα ἶς Ἱορε 
ἴπαί ἵη α τασς 5ΠΟἩ α ολατιοί νι] νηῖη ἴ]ο Ῥτίζε απ 

9 ΤΗῖς Π]αςίγαβῖοη ἶς Εοιιπά αἶςο ἵπ Ογ, 34, 16 απά 38. 14. 
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τον ἅρμα: στάσεως δὲ καὶ ταραχῆς ἐνούσης, τοσ- 
ούτῳ μείζων ὁ κίνδυνος, ὁ ὅσω ἂν ἰσχυρότεροι ὦσιν 
οἱ ἵπποι καὶ ταχύτεροι. παραπλησίως. δὲ καὶ πόλει 
ὁμονοούσῃ πάντα τὰ τοιαῦτα χρήσιµά ἐστι, περι- 
ουσία χρημάτων καὶ πλῆθος ἀνθρώπων καὶ τιμαὶ 
καὶ δόξα καὶ δύναμις' εἰ δὲ µή, δύσχρηστα καὶ 
χαλεπά, οἷον ἐν ταὐτῷ τρεφομένων' θηρίων πολλῶν 
ἢ ,βοσκηµάτων, ἐνὸς εἴργοντος περιβόλου, κυριτ- 
τόντων τε ἄλληλα καὶ πατούντων καὶ ἐπεμβαινόν- . 
των ἀλλήλοις. 

ἸΑλλ” εἰ μὲν ὑγιαίνων ἐτύγχανον, οὐκ ἂν ἀπέστην 
τοῦ λόγου, πρὶν ἱκανῶς αὐτὸν διελθεῖν κατὰ υτὴν 
ἐμαυτοῦ δύναμιν’ νῦν δὲ ὑμεῖς τε ἴσως πρὸς ἑτέροις 
μᾶλλόν, ἐστε' κἀγὼ πολὺ καταδεέστερον ἔχω ἢ 
πρὸς τὸ μέγεθος τοῦ ἀγῶνος. τὸν οὖν βραχύτατον 
καὶ ἀνυσιμώτατον λόγον καταλείπεται εἰπεῖν τὸν 
πρὸς τοὺς θεούς. οὗτοι γὰρ καὶ τῶν μικρὸν Φ6εγ- 
γομένων ἃ διανοοῦνται ἴσασιν. ἴσως γὰρ καὶ τοῦτο 
τοῦ σφόδρα εὐνοοῦντός ἐστιν’ ὥσπερ οἱ χρηστοὶ 
πατέρες τοῖς παισὶν ἃ μὲν δύνανται παραινοῦσιν, ἃ 
δ) ἂν μὴ πείθωσιν, εὔχονται τοῖς θεοῖς ὁ ὑπὲρ αὐτῶν. 
εὔχομαι δὴ τῷ τε Διονύσῳ τῷ προπάτορι τῆσδε 
τῆς πόλεως καὶ “Ἡρακλεῖ τῷ κτίσαντι τήνδε τὴν 

πόλιν καὶ Διὶ Πολιεῖ καὶ ᾿Αθηνᾷ καὶ ᾿Αϕροδίτῃ 
Φιλίᾳ καὶ Ὁμονοίᾳ καὶ Νεμέσει καὶ τοῖς ἄλλοις 

1 τρεφοµένων (4581ΏΟΠ : στρεφοµένων. 
5 μᾶλλόν ἐστε (34581βοἨΠ: ἐστὲ μᾶλλον ὥστε []Β. μᾶλλον 

: 
ὥστε Μ. 

ΟΕ. ΟΥ. 98. 15 Γον Ίπε οματ]οί Πδίταϊίοῦ. Έπε οἰπαϊ]ατίεγ 
ΟΕ Ώνε Π]ηδίταἰίοης ΕΠΙΡΙΟΨΕά ἵπ ἴλ]5 6Ρρεος] το ἴπορε Ίςί οἶτεὰ 
α5 Ρατα]]ε] πιαγ Ῥε αδοτίρεὰ ἴο »Ιππ]ατῖίγ οἱ 5α0]εοῖ. 
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ἵπ α ἵνα 6ππετοε ΙΠ κα{ξοῖγ; Ῥαΐ οἨ ἴμο οἴ]αον Παπά, 1 
εἰγὶζα απιά οοπ{αςίοπ ατα Ῥτοδεηί, ἴπε ἆαπσογ ἵπογεαςος 
ἵπ. ῬτορογίοἨ ἴο ο κἰτεποίῃ απᾶ 5Ρρεεά οἳ ἴμο 
Ἠουςες.ὶ Τη ΠΙΟ ἴΠο 5απιο γναγ αἷξο νε α- οἳἵγ 
επ]ογ5 οοποσγά. αἲὶ 5αοἩ ἰΠίπος ατα αςοβι]-- αὈα- 
ἆαπσε οἳ τίο]ες. 5ἶζαε οἳ ρορα]αίομ. Ἀοποινς, απλα, 
απά Ῥοννογ; Ραΐ οἴπευνίςε ἴπεγ ατα ατὰ {ο α5α να] 
απά νοχαίίοις, ᾗαςί ας πῆοη, {ος οχαπαρ]ο, ΠΙΣΠΥ ν]]ά 
απίπια]ς ο οαἴζ]οε ατα ἹΚερί ἵπ ἴ]λαο 5απιο οπο]οξαγο, 
Ῥεπποά νημίπ α 5Ίπσ]ο 5ἴοσκαάο, ἴμεγ 5ο Ρις πο 
απά ἐγαπηρ]ίπς απ Ἱεαρίπο πΠΡΟΠ ΟΠ6 ἀΠΟΙΠΟΥ. 

Ἠλ/ο]] πονν. ἵξ Τ πογο Ῥ]εςςοὰ νι τοις ΠεαΗ. 

Ι «Ποιά ποῖ Ἠανο αραπάοπεᾶ ΠΙΥ ἴπεπιο Ῥοίογο 
ἀῑδοιςοίπς 1 αἀεαιαῖο]ν ἴο ο Ῥονί οἳ παν αΡΙΗΙγ : 
Ραΐ ας Τ ἶδ, ποῖ οπ]ν απο γοι Ρεγπαρς ποτε Ἰπίοπί 
απροῃπ οἴπεν ππαϊίενς, αἱ Τ πιΥςεΙ απ. Ταν ἴοο Ενα] Το 

πΙαἴοὮ ἴ]ε Ἱπιρογίαπος οῇ ἴμο οοσαδίοη.. Τπογείογο, 

αἲ] ἰλαί τεπιαῖης {ος πια ἴο ἆο ἶς ἴο ππακο ἴῃο Ῥγ]οίος{ 
απά πιοςί οβϊοασῖοις αρρεα]., { πποαπ ἴμο αρρεα] ἴο 
ἴπα σοὰς. Ἐον ἴιο σος Ίπον νΠαϊ ΠπἹοή ππθαπ ἴο 
καγ ενεη ἨΠεη ἴλογ 9ροα]ς ἵπ νηήδρονς. Αεν α. 
ΡοςίβΙγ ἴ]]ς ἴοο ἰς ἱγρίσαὶ οἳ οπο ΝΠοΟ ἴς ο5ροσοἱα!]γ 
γε]]-Ιπεπίοπεᾶά: {ον Ἱπείαποο, σοοᾷ {αἴλμους κα 
αάπιοπΙ Ποπ. να ἐλοῖν ομΙ]άτεπ νηοτο ἴπογ οαἩ. Ὀαἳ 
ποτε ρεγςπαδίοη {αἲ]ς ἴογ Ῥταν ἴπο σοὰς οἩ πεῖν 
Ρεμα. Αοοοτάϊπσ]ν 1 Ῥταν ἴο Ὠϊοηγσας ἴ]ο Ῥτο- 
σεπ!ἴοχ οϐ {Πῖς οἳγ. ἴο Ηοτασ]ες 5 ἔουιπάςετ., ἴο Ζ6ις 
(πατάίαπ ο{ (ΊΠες, ἴο Αἴποεπα, ἴο Αρμτος{ὸ Εοδίστον 
ος ΕπιεπάςΠϊρ, ἴο ἨΗΠατπιοἩγ. απἀά Ἀοπιοςίς,” απά αἱ 

5 Ἔπε δι οἳ ἀεϊιες νγογςμῖρρεᾶ αἲ Ἀίσαρθα, αξ αἰτερῖεα ὮΥ 
οοἵπς απᾶ Ιηπδοτίρίοηῃς, ἶ5 α Ίοηςδ οπ6 απ. α5 νίαδ παϊιτα], 
Ἱπο]αᾶες 5οιπε οἳ ποπ-ίαγεεὶκ Ῥτονοπίεησε. ὨὈίο ΠιΠησ]ν 
ἂρρεα]ς οΠΙγ ἴο ἴπε (τεε]ς σος οἨ ἰΠὶς οἐσβδΙοΠ απά. αΠΠΟΠΕ 
Ώπεπα, ΟΠΙΥ ἴο 5ο] αξ πιὶσηῖ γτεαςοπαβΙγ Ρε εχρεοῖοᾶ ἴο Ἠαεᾶ 
Πὶς ΡΓαγΥεΓ. : 
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θεοῖς ἀπὸ τῆσδε τῆς ἡμέρας τῇδε τῇ πόλει πόθον 

ἑαυτῆς ἐμβαλεῖν καὶ ἔρωτα καὶ µίαν γνώµην καὶ 

ταὐτὰ βούλεσθαι καὶ φρονεῖν, στάσιν δὲ καὶ ἔριδα 

καὶ φιλονικίαν ἐκβαλεῖν, ὡς ἂν ἐν ταῖς εὐδαιμο- 
/ Ακ ομαν 5 / Ν / 

νεσταταις και αρισταις 1} πόλεσι το λοιπόν. 
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ΤΗΕ, ΤΗΙΗΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΡΟΟΙΓ ΠΣΕ 

Ὠιο οἴμοι σος. ἰΠαῖ {ποπα πίς αγ {ον ἴΠογ πιαγ 
Ππρ]απί ἵπ ΓΠῖς ο γ α γοαχπίπο ΤΟΥ 1ἴ5ο]{, α ραςςἰοπαϊΐο 
Ίονα. α 5ἴπσ]επεςς οϐ ΡΙγροςο. α απ ο γη απἀ 
ἰποισηῖ: απ. οἩ ἴῃπο οἴμεν Παπά, ἴλπαί ἴΠεγ πιαγ 
οαςῖ οαῖ πο απά οοπϊοπ[Ιοιςηοςς απά ]οα]οΙδγ. 5ο 
Ὠιαϊ ἴμὶς οἱἵγ παν Ῥο πιπηρετοά απποπς ἴ]μο πιοςί 
Ῥτοδρετοις απ ἴ]ε πορ]εςί {ου αἰ] πια Το «οππο. 
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Ἑωα ΟΕ ΤΕΡΙΙ Ὀ]ρςΟ κος 
ὈΡΙΙΝΕΒΕΟ ΙΝν ΠΣ Να. 
ᾳΓΥΟΝΟΟΝΟΟΠΒΡΠΤΠΠΙΤἘΗΙ Εα 
ΑΡΑΜΕΗΙΑΝΕΟ 

ΑΝ ΙπαΙσαἴεᾶ Ὦγ ἴπε Εῆ]ε, πε ας κρτοιιπᾶ οἳ επὶς Πϊδοσιγδε 
δα απαττε] Ρείννεεπ Βνγηδα. ἴπε Ἠοππε ΟΕ ἴπα 8ΡρεαΚκετ, απά 15 
ηθαν πεϊσῃροιν, Αραππεῖα. Τμ ρτεσίδε πατε οΕ ἴπε απαττε] 
τεπια]Πς ἵπ ἀοιβδί, Ῥιῖ Ι 56οΠΙ5 ἴο Πανο Ιπνο]νεᾶ Ώιδίποςς 
τε]αβίοής, απᾶ Ρροςβ!βΙγ αἱ5ο Ῥτοροτίγ πρηῖ5. Ἐπε τε]αίῖοπς 
Ῥεΐν/θεπ ἴ]ε ἴννο οἴ]ες Ίνετε οχίτοππε]γ Ιπήπιαϊίε. ΈῬταδα αδεὰ 
ἴπε ροτῖ οἳ Αραπιεία, απᾶ Αραπιεῖα Ἰουκεᾶ ἴο Ῥτιδα {ου 1ς 
Ἠπιρεν. Πετο ννας οοηρίαπϊ Ιπίοτοοιτδαο οἳ πιαπγ ΚΙπάς 
Ῥεΐννεεπ [με ἴνγο, απ οἵήσχεῃς οΓἴμε οπε ποῖ ΙΠέγεαεπ!Ιγ νετα 
οΙ126Π5 αἱ5ο οΕ ἴ]λε οἴποαυ, 5οπιείΊπιες ενεῃ τεσεϊνῖης α 5δεαῖ απ 
νοῖε Ιπ ἴμο (οαποῖ] οϐ ἴμε 5εσοπᾶ οἳἵγ. 1ἱο”5 ονύπ οοΠΠΕΧΙΟΠ 
πηῃ ΑΡραππεῖα ἵγας εδρεσοΙα]]γ οἱοδε. Αννα Ἱεατῃ ἔτοπι ΟΥ. 41. 
ποῖ οπΙγ Παά Πο ΠΙπιςεΙΓβεεπ Ποποιτεὰ να ο ΙεηςΠϊρ ἴπετε, 
Ῥιί αἱξο Πῖς {αἴμοτ Ώεέογο ΠΙπΠΠ : ΠΙ5 πποίπογ απαᾶ πετ {αἴπεν ἴοο 
Ἠαὰ Ῥεοπ αφαταεά οἰμπεηςΠΙρ Ἱπ Αραππεῖα αἰοπςρ να ἴπε 
σταπῖ οϐ Ποπιαπ οἰΙΖεηΣΗϊρ: απᾶἀ, ΑπαΙγ., Τῖ ννοι]ὰ αρρεατ 
Ὠπαϊ 1ος ΠοιδεΠο]ά Παά {ἔοιπᾶ α τεβιρο Ἱπ ἴ]αί οἵἳἵγ ἀιτῖπρ 
Πὶς οεχῖ]ε. 

Ἠμ/Παίενεν ἴπο παϊιιτο οΕ ἴπε απαττε], 1 Πας Ιαδίεά {ου 6οπιε 
Ώππε ΡτΙΟΥ Το ἴπε ἀαῑε οἱ ος Εἱδοοιγδε (Α.Ρ. 101). απα 1 παὰ 
Ῥεέῃ 5ο ΡΙ{{εγ ἴμαῖ Ὠϊο Παὰ Γεατεᾷ ἴο αοοερῖ ἴμε Ἱπν]ίαοῃ ος 
Αρατηεῖα ἴο ραγ α νὶςιῖ ἴπεγε προῃ Πῖς τείτῃ ἔτοπι οχῖ]ε, Ιεδί 
Ὦγ ἀοΐπρ 5ο Πε πιὶσηί οὔεπά [πο οἵιγ οϐ Πὶς ΕΙγΙΠ, απ {ου ἴπε 
54ΠΠ6 ΤΕάΣΟΠ Πε Πας τορδῖςίεᾶ α τεαιιεδί Το ΙΠΤενεπε ἴπ Ρεμα]Ε οῦ 
Αραππεῖα Ιπ 15 απαττε]. Πε Παᾶ, ἴο θε κατα, αγρθᾷ προῃ Π]5 
{ε]]ον; οἴΙσεῃπς, α5 οσσαδίοπ οἨετεά, ἴπα ἀερίταβΙϊγ οἱ τε- 
οοπο]]Ιαίοη γη Αραιπεῖα, απᾶ πορο[α[ίοης ἴο ἰπαῖ επ Ὕγετε 
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αοἴπα]]γ ἵπ ρτορβγεςδς πε 1ο. τεδροπαἴπρ ντ 5οπιε το]ιοί- 
8ποε ἴο ἴπο ΞΙΠΙΙΠΟΠΣ οἱ Πὶς Γε]]ον ἴονηδπιοπ, αρρεατοά ἵπ 
ἵοννη-πιθείῖησ απ Ρ]εαᾶεᾷ αξτοςῃ ἴπε σαιι5ε οἱ οοποοτά. ΤΠ 
π/οι]ά αρρεατ ἴλαί Πὶς ννοτάς τεσεῖνεὰ α {Γανοιταβ]ο Ποατίηρ. 
{ου Ίπ ἴμε πεχί Γ)δοσοιγδε ἴπ ος ορ]]οσίίοΠ. ἀε[νοτεα αἲ Άγρα- 
πηθῖα 5Ποτ{]γ αξίογνγανᾶς. ο 5ρεα]κς α5 α ΠΙΘΠΙΡΕΥ οΕ απ οΠιοῖα] 
ἀε]εραῖίοπ ἴο ατταηςε ἴεγπις οἳ αστγεεπιεπί. 

Τῆϊς Γϊδοοσιγδοα. αξ νε] αξ 5ενοτα] ἴο Εο]]ονς. ἶ5 να]παδ]ε οί] 
α5 οπεάἁῖπςσ Πσηί προπ ἀοῖπρς ἵπ Ῥηηγπῖα, ἀοΐποσς αοιιῖ 
ν/ΠΙο νε σε 5αρρ]επιοπίανν Ἱπογπιαίίοτ Γγοπα ἴμο 60ΥΤ6- 
5ροπάεποε οἳ ΡΙΗπΠγ ἴμε Ὑουπςεν ντ ίεπ ἀατίπς Πὶς ἴετπα α5 
Ρτοσοπ5ι1 οξ ἴμαῖ ρτονῖπος, απᾶ αἶ5ο ας δαρρ]γῖης Ροσταρβη]σα] 
ἀαἴα τεσατάῖηρς Πε «ΡεαΚεΓ. 
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40. ΕΝ ΤΗΙ ΠΑΤΡΙΔΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣ 
ΑΠΑΜΗΙΣ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

᾿Ενόμιζον μέν, ὦ ἄνδρες πολῖται, νῦν γοῦν, εἰ 
καὶ μὴ πρότερον, ἄξειν τὴν ἅπασαν ἡσυχίαν, δεΌρο 
ἀφικόμενος, καὶ μὴ προσάψεσθαι µήτε ἑκὼν μήτε 
ἄκων μηδενὸς κοινοῦ πράγματος, δι ἓν μὲν ὅτι 
καὶ πολλοὺς ὁρῶ σὺν τοῖς θεοῖς ἀεὶ τῶν πρεσβυτέ- 
ρων καὶ τῶν νεωτέρων βουλομένους καὶ δυναµένους 
ἐπιτροπεύειν τὴν πόλιν καὶ προϊΐστασθαι τῶν ὑμε- 
τέρων ὀρθῶς οὔτε τοῦ λέγειν οὔτε τοῦ πράττειν 
ἐνδεῶς ἔχοντας, ἔτι δὲ τῆς παρ) ὑμῖν πολιτείας 
ἐμπείρους ὄντας, ἐμὲ δὲ ὑπώπτευον--τὸ γὰρ 
ἀληθὲς εἰρήσεται- βαρύνεσθαί τινας ὡς ξένον καὶ 
περιττόν' ἔπειτα, οἶμαι, καὶ τοῦ σώματος δέον ποι- 
ήσασθαί τινα πρόνοιαν, ἐκ πολλῆς καὶ συνεχοῦς 

ταλαιπωρίας ἀπειρηκότος, καὶ τῶν περὶ τὴν οἰκίαν, 
κομιδῇ φαύλως διακειµένων, ἃ τοσοῦτον. ἀπολω- 
λότα χρόνον οὐδεμιᾶς ἐπανορθώσεως τετύχηκεν. 

1 προσάψεσθαι ΕπιρετῖΙ5: προσάψασθαι. 

1 Ἡε Ἰαὰ τεοεπί]γ γείιγηπεᾷ ἔτοπι Ἠοπι. Ῥτῖου ἴο ἰλπαῖ 
ν]δ]ῖ, ονογ δἶποα Πῖ5 τοίιτη Εγοπη οχῖ]ε Ιπ Α.Ρ. 96, ο Παὰά Ῥεσι. 
οσσαρ]εά να ραρ]ο Ῥιαδίπος», ποϊαβΙγ νε Ῥι]άϊπςρ ορετα- 
Ποης ἴο υνΠΙοΗ ο τεβες ἵπ Ἠὶ5 ορεπίπβ ΡαταΡταΡΗ5, Υηἰ]ι 
νμίο ος, ΟΥ, 40. 
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ΠΕ, ΕΟΕΤΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟΌΕΟΕ : 
ΡΕΙΙΝΕΕΕΟ ΓΝ Ἠ]δις «ΝΑΔΕΙΝΕ 
ουμϱ ΘΝΦΟΝΟΟΕΡ ΝΙΤΗ ΤΗΕ 
ΑΡΑΜΕΙΑΝΣ 

1 υδερ ἴο ἴπιπ]ς, {ε]]ουν οιΐσοημς, ἰπαῖ που αἲ Ἱεαςί, 
ΠΕ ποῖ Ῥεΐογα-- πουν ἴ]ιαί 1 απ Ἠοπιο ασαϊῃ---Ι οοα]ἀ 
Ἰοο]ς {ουγναχά ἴο επ]ογίπρ οοπηρ]εῖε ]εῖξατα, απ ἴλαϊ 
1 νας ποῖ σοΐπο ἴο «πραρο ἵΠ ΑΠΥ Ῥαρῆο Ῥαδίποςς, 
οἴίμοεν νο]απίατγ ου οἰπμοινίςο,ι Όπε τεαδοπ Ίνας 
Ῥεσααςε 1 5εο ἴ]αί ππαΠΥ οἰάον πιεἩ, Ὦγ ἴ]ο ογασςε 
οἳ ἀοά. απά ππαΠγ γοιησεγ 1πθπ ας Ὕνο]], ατα ενοεν 
τθαάγ απἀ αΡ]ε ἴο ἀῑτοοί ια οἵ τν απά ἴο ἀο[οπά γοιν 
Ἱπτοτεςίς τἱρΗΙ]γ., Ρείπο ἀεβοιοπί ἵπ πεϊίῃον 5Ρεθο! 
ΠΟΥ αοἴίοη, απά ναί 5 πποτο, Ρεΐπς ἴπογοισ]β]γ 

αοηιαϊη[οςᾶ να γοιν Έουπι οϐ σονογηπιεη, Νη]]ο, ΟΠ 
ἴπε οἴπεν Παπά, Τ 5αςρεοίεᾶ-- {ον πα γα νν] οί 
---Ὅλαϊ 5οπιε Ψνογε νεχεά νΙΤΠ τηε ας Ρεΐπο απ ου ἴδ]ά ου 
απά α πιἰδαπςε. Α 5οοοπᾷ τθαδοπ ἵ5 ἴλαῖ, ἵπ ΤΙΥ 
ορίπίοἩ, [ εΠοι]ά ἴακε 5«οπιε ἰποισ]ί, ποῖ οπΙγ {ου 
ΠΙΥ Ροάγ. εχμαιςίοά αν Τ ἶς ἔοπι ογεαῖ απά ΠἨΓ6- 
πηζιπο ΠατάδΗΙρ, Ῥιαῖ αἱξο {ου πιγ ἀοπιεςίῖο αβαῖνς, 

πουν ἵπ {λογοισ]]γ Ρας εοπάΙ Πο, αΠαΐτς ννυῬΙσῃ., ποια ρ]ι 
5ο Ίοπο ἴπ ταίποιις οίαῖο, Ἠανο πιοῖ ντ] πο ΙΠΙΡΥΟΝΕ- 

3 Ἠὶς Ίοπς εχῖ]ο πιαᾶε ΠΙπα 56εΠῃ Το 5Ο1Πε 1ο Ῥε απ οἴδΙάε., 
απά Πῖς επετρείίο εβοτίς ἴο Ίπιργονο Βγηδα νεγε αοοοτάΙΠΡ]γ 
γεδεπίες. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΥΡΟΡΤΟΜ 

« Δ 

ὅπου γὰρ ἀποδημία δεσπότου Χχρονίσαντος ἱκανὴ 
- Δ διαφθεῖραι καὶ τὴν µεγίστην οὐσίαν, τί χρὴ προσ- 

αν - Ἂ 

δοκᾶν ἐν τοσούτοις ἔτεσι φυγῆς; ὅθεν οὐδεὶς ἂν 
- α .) / 

προσεδόκησεν ἐμὲ σωθῆναι χωρὶς ὑμῶν, δι εὐνοίας 
αν / / 

ὑπερβολήν. καίτοι µέχρι μὲν ὑπῆρχε πενίας κίν- 
- ωὶ / . Δ δυνος ἡμῖν, οὐδὲν ἦν δεινὀόν. οὐ γάρ εἰμι προς 

- - / 

τοῦτο ἀμελέτητος σχεδόν, τοσοῦτον χρόνον πλανη- 
./ .) / 2 Δ » νο » ων μ θεὶς οὐ µόνον ἄοικος καὶ ἀγέστιος, ἀλλὰ μηδὲ 

) / “ -- 2 ῤ ολ / ε) Δ 

ἀκόλουθον ἕνα γοῦν ἐπαγόμενος. οὐ τοίνυν οὐδὲ 

τὸν υἱὸν ἤλπιζον χαλεπῶς ἂν ὑπομεῖναι πενίαν, οὐκ 

ὄντα ἐμοῦ χείρω τὴν φύσιν. 
ε) Δ Δ ς / ς - 2 ς μ - Ν / 9 ᾿Επεὶ δὲ ὁ λόγος ἡμῖν ἐστιν ὑπὲρ τοῦ μὴ ψεύσα- 

αν. λ 

σθαι τὴν πατρίδα μηδὲ ἀποστερῆσαι τὴν ὑπόσχεσιν 

ὑμᾶς ἣν ὑπεσχόμεθα μηδενὸς ἀναγκάζοντος, οὖδα- 
-- / ο. 

μῶς ῥᾳδίαν οὐδὲ ὀλίγων χρημάτων, τοῦτο οἶμαι 
χαλεπὸν καὶ πολλῆς φροντίδος ἄξιον' οὐ γὰρ' οὐδέν 
” / 2 λ 2 / ήν νν / 

ἐστι βαρύτερον οὐδὲ ὀφειλόμενον ἐπὶ πλείονι τόκῳ 
[ 

-- / 3 α 5 / 

χάριτος. καὶ τοῦτό ἐστι τὸ ἀναίσχυντον δάνειον 

καὶ πικρόν, ὅταν, οἶμαι, τῷ βραδύνειν ἡ χάρις εἰς 
χρέος µεταστῇῃ: ὃ τῶ παντὶ χαλεπώτερον ἀπαιτοῦ- 

4 σιν οἱ σιωπῶντες τῶν βοώντων. οὐδὲν γὰρ οὕτω 
δύναται τοὺς ὀφείλοντας ὑμῖν τὰ τοιαῦτα ὑπομιμνή- 

ιά α « - 2 - Δ Ν Δ - 

σκειν, ὡς τὸ ὑμᾶς ἐκλελῆσθαι. διὰ μὲν δὴ ταῦτα 
- - α) -- 

ἀναγκαῖον ἐνόμιζον γενέσθαι πρὸς τοῖς ἐμαυτοῦ καὶ 

μηδενὶ τῶν κοινῶν προσιέναι μηδὲ µέχρι λόγου 

1 οὐ γὰρ νι ΝΤ] οὗ γε. 
3 χάριτος] ἀε]ειεὰ Ὦγ Ὑοπ ἆον ΝΤπεΙ]]. τοαῖπς οὗ γε δργα. 

1. Ἡε Παὰ διρδογίρεᾶ ἴονατὰ ἴπε επιρε]Ηςηπιεπί οἱ Ῥτιρδα, 
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ΤΗΕ, ΕΟΝΤΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟΟΒΣΕ, 

ππεηζ. Ἔον νπεπ α Ῥτορτίείονς αὔξοπος ἤγοπι Ἠοπης, 
Η ρτοϊτασίες, 5α/ησες ἴο ταίπ ονεπ πο στεαῖεςί ερἰαῖο, 
πλαῖ «Ποι]ά οπο εχροοί ἵπ ἴπα οοατςο 08 50 ΠΙΑΠΥ 
γθατς οἳ εχ!ε» Τοπ 5ΠοἩ απ οχί]ο πο οπε οοι]ά 
Ἠανε εχρεοῖοά ππε ἴο οοπιθ Ἠοππο 5α{ο εχοερῖ γοιχ- 
5ε]νος- -Ῥεοσαςε οἳ γοιχ εχίτοπιο ραταΠΙγ {ον πηο. 
Απά γεῖ α» Ίοηπρ αξ Ῥονεγῖγ να ἴ]ο οπ]γ τὶς] οοἩ- 
{γοπίπο πε, ἴ]λαῖ ννας ποϊλίπο ἴο Ῥε αἰταῖά οἱ. Ἐου 
Ι απ ποῖ ππργερατεά., Γ ΠΠΔΥ δαΥ, ἴο οορο νΙἴῃ ἴ]αί, 
Πανίπσ γναπάετγεᾶ 5ο Ίοπο. ποῖ οπἱγ νηλοιῖ Ἠοατί] 
απά Ἀσππς, Ραΐ ενεπ πηποιῖ α 5ἶπσ]ε 5οτναπῖ {ο Ῥοεαυ 
Ὢης ΟΟΠΙΡΑΠΥ. ΕΙΓΙΠΕΥΠΙΟΥΕ, 1 ἀῑά ποῖ εχρεοῖ ΠΙΥ 
5οἩ ἴο Επά Ρρονετίγ α ρτἵενοις ἴΠῖπο ἴο Ῥεαγ αἴἴμεν, 
εἶπος Πῖς παϊατε ἶς ποῖ ΙΠ{εγίογ Το ΠΙΥ ΟΝΗ. 

Ῥιαΐ οἶποε ἴπε ααεςίίοη Ῥεΐογο τς ΟϱΟΠΟΘΤΗΣ τΙΥ ποῖῦ 
Ρτονῖπο [α]ςε ἰούνατά πΙγ παϊῖνε Ἰαπᾶ απ τοῦ ἀε[ταιιά- 
πο γοα οἱ ἴπε Ρτοπηΐςε Γ ππαάο απάςΥ πο οοπαρα]δίοῃ., 
ἃ Ῥτοπηϊσε ὮΥ πο ΠιεαΠς 6Δ5Υ ἴο ππακο σουᾷ απά 
πνο]νίπο πο πια] ουἴ]αγ οἳ ΠΊΟΠΕΥ. ἴΠῖς 1 οοποεῖνε 

ἴο Ὄο α ἁμποα]τ πιπαϊίεν απ οπο οα]]ποσ {ου ΠΠ] 
«οτίοις οοσἰαΠον.!  Ἠον ἴπετο ἶ5 ποϊμίπσ πιογθ 
ἩὙεΙρΏϊγ. πο ἀερῖ Ῥεατίπς Ἠϊρπον Ἰπίογεςί, απ α 
ζανοιχ Ργοπηϊςεᾶ. ἈΊογθονετ, Εῖς ἰς ἴποα «Παππεβι] αι 

Ρίτεν Ἰάπά οἱ Ίοαπ. ΝΊση, ας οπε πησ]ηῖ 5αγ, Ῥεσαιςαε 
οἱ {ατάγ ραγπιεπῖ ἴλπο {ανοιγ ἵαγης Πίο απ ορΗσα ο, 
απ οῬ]σαἴίοη ἴμο εἴ]επποπῖ ο6 γΥμΙοἩ ἴ]λοςο νο Κεερ 
εἰ]επί ἆσπιαπά α[οσαίμον πποχε 5ἴετη]γ ἴἶπατ ἴ]οςε 
ΦοΟ οἵγ αἱοιά. Ἐον ποϊμίηπς ας 5ο Ῥούοί ἴο 
τοπηϊπά ἴλοςο νο ΟΝΕ γοι 51ο” ορΗσαϊῖοης ας γοιν 
Πανίπο αἰτετ]γ {ογσοίίοη ἴπεπι. Τον ἴ]λοςο τθαδοης, 
Ἰλοτγείοτε. 1 ΓεΙί 1 Παὰ Ῥοεσσπιο πεσεδδατγ {οΥ πιε ἴο 
ἀενοῖο πιγςε]Ε ἴὁ πι ον η αβαῖνς απἀ ποῖ ἴο ἄΠΥ 

Ῥαἳ, Π]κα 5οππε οἴπει» οϐ Ὑποπι γε Ἠεατ, Ἠε Ἰαά ποῖ γεί 
γεάεεπιθᾷ Πὶ5 Ρρτοπηϊδε. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

/ ει, Ἂ ” θ 1 - ογ η Δ 

τέως, έως ἂν αἴσθωμαι' τοῦτο δὴ τὸ παρὰ τῷ 
ποιητῇ λεγόμενον' 

ο, 2 / / ς) » / 

ὅ ττι µοι ἐν µεγάροισι κακόν τ᾽ ἀγαθόν τε 
τέτυκται. 
/ Ν δν] ΑΡ] ορ Ν / 

ὅ Πρότερον γὰρ οὐδ ἐπ᾽ ὀλίγον σχολὴν ἤγαγον 
- / / ἴσως διὰ τὴν ἐμαυτοῦ πολυπραγμοσύνην, ὃς" δέον 

Αα Αα . / ἐντυχεῖν ὑμῖν καὶ φιλοφρονήσασθαι τοσοῦτο µόνον 
- α - / » - Δ 

καὶ θῦσαι τοῖς θεοῖς καὶ νὴ Δία ἀναγνῶναι τὰ 
- ν Α 5 

γράµµατα τὰ τοῦ αὐτοκράτορος, ὅτι ἀναγκαῖον ἦν, 
α. 2 

ἔπειτα εὐθὺς ἀναχωρῆσαι καὶ τρέπεσθαι καθ αἎ- 
- / Δ 

τόν, λόγον τινὰ εἶπον ὑπὲρ ἔργου τινός, οὐκ αὐτὸς 
: α / 

µόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν ἠἡγεμόνων ἐσπουδακότων, 
”/ ΔΝ ς κ ”/ μ 2 Δ / ἴσως μὲν ὑμῖν, ἴσως δὲ κἀμοὶ χαρίζεσθαι βουλο- 
µένων' καὶ τὴν πόλιν ἄμεινον κατασκευάζειν καὶ 

ο / σεµνοτέραν ποιεῖν ἅπασαν. πρότερον γὰρ. ἴστε 
/ αν Αα 

δήπουθεν ὅτι τοῖς τοιούτοις καὶ τῶν ἀστυγειτόνων 
ἐλειπόμεθα. 

- 3” - / ευ] / Ν / . / 

6. Τοῦτον ἐμοῦ τότε εἰπόντος τὸν λόγον, ἐπήρθη τε 
χ 2 Δ κ - . / 2 - μ πρὸς αὐτὸν ὁ δῆμος: οὐ γάρ ἐστε ἀγεννεῖς οὐδὲ 

ἀναίσθητοι τὰς φύσεις' καὶ πολλοὶ προετράπησαν 
Φιλοτιμηθῆναι τῶν πολιτῶν. πάλιν δὲ ὕστερον 
ῴ - ἃ ο. Σ12 ον 

ἐμοῦ τὸ πρᾶγμα ἐφ᾽ ὑμῖν ποιουµένου πολλάκις μὲν 

1 αἴσθωμαι Επιροίας: αἰσθήσωμαι ΟΥ αἰσθήσομαι. 
3 ὃς Φε]άεπ: ὡς. 

καὶ αφάεὰ Ὦγ Πεϊδ]κο, 
Ξ βουλομένων Μογε]| : βουλόμενον. 

ὅ καὶ] ἀε]εῖεὰ Ὦγ Εππρεγ]ς. 

9 

1 ΡοΤΟς ΠΠΙΚΠΟΝΠ, εν]άεπί]γ 5οπἹε ερίς Ῥοεπῃ. 
5 ἜΠε οσσαδίοπ ἵνας ἀοιρί]εςς Πΐς τείανπ Έγοπι οχί]ε. Πε 

Ιείτεν ἔτοπα ἴπε ΒΠΠΡΕΤΟΥ 15 Πιοιρηί Ὦγ Αγηίπι ἴο Ἰανο Ῥεεῃ α 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟΙΠΒΣΕ, 

Ῥαρ]ίο Ῥαδίπεςς, ποῖ ονεπ ἴο ἴλπο εχίεπί οἱ πιακίπο 
ἃ 5ΡεεςΗ, αΠῇΙ], αξ ἴΠε Ροοῖ 5αγς. [ 5Πα]] ρενγοεῖνε 

Ἠγλαϊ ΠΠ] οἳ σουᾷ Ἆας Παρροεπες ἵπ πιγ Πα]]ς. 

Τηο {αοῖ ἶς ἴλαῖ ΠΗματίο 1 Ἰαά ποῖ ἠαά ονεπ α 
πηοπιεη!’5 Ἰείδαγε, Ρροςςϊρ]ν Ῥεσααςα οἱ ΠΙΥ ΟΝΠ οβ]- 
οἴοισπεςς, είπες, πει Τ οασΏῖ πιετε]γ ἴο Ἠανε πιεί 
γοι απά ρίνει γοι ΕΠεπά]γ σγοείίπος απἆ ςαοτίβοθᾶ 
το ἴπε σος, απά. οϐ «οπγ5ε, τει ἴ]ο 1εζίεν νοπι ἴμα 
ΈΠΙΡετΟΣ., 5ἶπεε ἴλαϊ ννας α πιαζῖον οἱ ποεοθςς!ἴγ, απᾶ 
ἴλεπ ἴο Ἠανο ταείίγαᾷ ἱππππεδιαἴα]γ απά ἔανπεὰ Το ΠΙΥ 
ον αβαῖνς," Ιπείεαᾶ 1 πιαάο α 8Ρεεςσ] ἵπ ελα] οἱ α 
εεγίαίηῃ απάεγίακίης ὃ ποῖ ΟΠ ΠΥ ΟΝΏ τεδροπςΙΡΙΗΙγ 
αἶοπο, Ραΐ νΤἴῃ ἴ]ο Ῥασίπο οἳ ἴμο ργοσοηςαἷς ας ννε]], 
ΝΟ Ρος5!ΡΙγ ννογο παπάςά ἴο 4ο γοι α ἔανοιν, απᾶ 
Ῥετμαρς πιο ας Ἰγε]]. απἆ αἶξο ἴο ραῖ ἴπα ον Ιπίο 
Ροεΐΐεν «παρε απά πιακο ΤΕ ππογε Ἱπργορρίνο αξ α νηο]ς." 
Ἐον ΕΟΥΠΙΕΣΙΥ, αξ γοι ἀοπαβί]θςς αγε αναγΕ, ΥΕ Υ/εγε 
Ρεβίπά ενεπ οαν πεϊίσηβοινς ἵπ 5ο πιαϊῖους, 
ΕΙ, ποπ Γ πιαάςο μαι «ρεοοῃ οἩ ἴ]α οοσαδίοἩ 

τοβεγγεᾷ ἴο. ποῖ οπΙγ Ίνας ἴπε ΑκςεπηΡΙν ατοαςεᾷ ντ] 

επλδίαδπα {ον Ἱζ--ἴου γοι ατα ποῖ Ἰρετα] οἵ Ἱπ- 
εεπ5!ρ]ε ἵπ γοιν παϊατε-- Ραΐ αἶξο ππαπγ ο{ ἴ]ο ο ήσοης 
Ίγεγο ενεη ππονεά ἴο ραϊτίοςο ἔοτνοιν ἵπ Τῖς εαρροτῖ. 
Απά ασαἴπ, ΨΊεπ ]αΐεν ο Γ τερεαϊεα]γ Ιαϊά τε πιαζίεν 
Ῥείογε γοι, ποὺ ἴπ ἴπο οοαποῖ] «Ἠαπιρογ απά πον” 

είτε ἔγοπι Ἀθετνα απα Ιάεπίσα] νμ ἴπε Ιείίον πο ἶ5 αΌοιῖ ἴο 
τους αἲ ἴμε οἱο5ε ο ΟΥ. 444. 

ὃ Ῥτοραβ]γ ἴπε νασιεπεςς οἱ Γ1ο)5 Ἱαπσιαςο ἴπ τεξεγτίΠρ; ἴο 
πις ρεῖ ρτο]εοί Ί/ας ἆπε ἴο ἴπε αππρορι]ατγ πηίσα 1 παὰ 
Ῥτοιςσηί Ἠίπα ἵπ οετίαϊη απατίευ5. ο 5εεπῃς ἴο Πανο 5Πονπ 
πιοτε Ζε1] απ ἀἰςογείίοη. 

4.08. ΟΥ. 4Τ. 18. ΡΗΠΥ5 οοιγεδροπᾶδησε πῃ Ττα]απ 
5ποννς Ἰουυ Ἰθεη γνας ἴπε Ιπίετεδί οἱ Ῥοῖμ ἵπ ἴπε ἤπαποίαι 
εἰαριμίγ οἳ Βιηγηία, ἴποιςση Ὠοῖα Ἱνεγε ρ]αᾷ ἴο 5ΡΟΠΣΟΓ 
Ῥηγσίσα] Ιπιρτογειπεηίς. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΞΟΣΤΟΝΜ 

ἐν τῷ βουλευτηρίῳ, πολλάκις ὃ᾽ ἐν τῶ θεάτρῳ, ἵνα, 
εἰ μὴ δοκιµάζοιτε μηδὲ βούλοισθε, μηδένα ἐνοχλῶ 
τὴν γὰρ ἀσχολίαν τὴν ἐσομένην ὑπώπτευόν µοι 
περὶ ταῦτα- πολλάκις μὲν ὑφ᾽ ὑμῶν ἐκυρώθη, πολ- 
λάκις δὲ ὑπὸ τῶν ἡγεμόνων, οὐδενὸς ἀντειπόντος. 

᾿Ἠπεὶ δὲ ἀρχὴν ἔλαβεν, ὅσα μὲν αὐτὸς ἔπαθον 
μετρῶν καὶ διαμετρῶν καὶ λογιζόµενος, ὅπως μὴ 
γένοιτο ἀπρεπὲς μηδὲ ἀχρεῖον, ὁποῖα ἔργα πολλὰ 
γέγονε παρ᾽ ἑτέροις µάτην ἀπολόμενα, καὶ τελευ- 
ταῖον εἰς τὰ ὄρη φθειρόµενος, οὐκ ὢν ἔμπειρος τῶν 
τοιούτων οὐδενὸς οὐδὲ ἀπορῶν ἔργου τινός, ἀλλ᾽ 
ἕτερα μᾶλλον πράττειν δυνάµενος, σπουδαιότερα 
ἴσως, ἀφ᾽ ὧν οὐ παρὰ µόνοις ὑμῖν εὐδοκιμεῖν ἔμελ- 
λον, ἐῶ νῦν. ἐπεξιέναι. οὐδὲν γὰρ ἦν ἐμοὶ μαρη δι 
ὑμᾶς ὑπομένοντι. 
Λόγοι δὲ ἐγίγνοντο πολλοὶ μέν, οὐ παρὰ πολλῶν 

δέ, καὶ σφόδρα ἀηδεῖς, ὡς κατασκάπτω τὴν πόλιν, 
ὡς ἀνάστατον πεποίηκα σχεδὸν ἐξελαύνων τοὺς 
πολίτας, ὡς ἀνῄρηται πάντα, “συγκέχυται, λοιπὸν 
οὐδέν ἐστιν. καί τινες ἦσαν οἱ σφόδρα ὀδυρόμενοι 
τὸ χαλκεῖον τὸ τοῦ δεῖνος, χαλεπῶς ἐ ἔχοντες, εἰ μὴ 
μενεῖ ταῦτα τὰ ὑπομνήματα τῆς παλαιᾶς εὖδαι- 
µονίας, ὥσπερ τῶν ᾿Αθήνησι Προπυλαίων κινου- 
µένων ἢ τοῦ Παρθενῶνος ἢ τὸ Σαμίων Ἡραιον 
ἡμᾶς ἀνατρέποντας ἢ τὸ Μιλησίων Διδύμειον' ἢ 

1 Λιδύμειον Ἠεϊδκε: διδύμιον. 

1 Ῥορμ]αν αβδεπηΡ]ες οβίεπ νγετο Πε]ά Ἱπ Γπδαῖτες. 
5 Ῥτοβαβ]ψ {ον {πε ριχροδε οἳ 5ε]εοίῖπς Ῥι]άϊπρ πιαϊετία] 

απὰ αΠοήπρ εοηἰγαςϊς. 
5 Οπ ἴιναο δαρ]εοί ος λε ΦΠΙΙΗΥ ἵπ απεδΗοΏ, ο. αἱδο 

Ορ. αμ τι. 
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ΤΠΕ, ΓΕΟΒΤΙΕΝΤΗ ΡΙ1ΙΡΟΟΙ ΠΗΡΕ, 

Ίῃ {πε ἰλααίτα,Ι {ο πιακο 5ατε ἴλαί [ ςΠοι]ά ποῖ οβεπά 
ΔΏΥΟΠΕ ἵη 6.59 γοι αῑά ποῖ αρρτονο οὐ ἀεδίτο ἴλο Ῥτο- 
1εοῖ-- ἴον Τ Ἰαὰ παν πηϊκοϊνίπσς ας ἴο ἴπε Πατά νου] 
ΠΙΟ. ννοι]ά Ὦε οοπποσίεά νὮ ἴμε οπίεγρεϊςε-- ἴ]λα 
Ῥγοροςα] ννας τερεαϊοάΙγ 5αποοπεά Ὦγ γοι απά ΡΥ 
ἴπε Ῥτοσοηςαἱς ἴοο να ποῖ α ἀἰκεεπίίπο νοίσα. 

Ἠονανογ, νηοη ἴμο ννοτ]κ ννας σἰατίσα, αἲ] ἴ]ιο 
ἴχουρ]ε το νΥμΙο Τ παγςο]{ ννας ριῖ ἵπ {α]ςίπο πηθαςΙΥο- 
πηεηῖς απά α]]οίίίπσ «ραςς απά πιακίπο οοπιρι{αίΊοης, 
ἵο Ἱπςεατο ἴμαῖ ἴλπο Ῥτο]εοί 5ποι]ά ποῖ ο απροδσοπι- 
Ίπσ ΟΥ πδε]οςς---ᾱ- ἴπ οἴμον οἶ[ῖες ΠπάΠΥ Ῥάβ]ιο ννοτ]κς 
Ἠανε Ῥοεπ ταἰποᾶ {οΥ Ἰαο]ς οἳ Ρ]αππίπο----απᾶ ΑΠα]]γ ἵπ 
πηακίηςσ α οαγςεᾶ εκοιγδίοη το τε πιουπ{αίης,ὃ ἴΠποισ] 
1 ννας ποῖ αἲ αἰ] εχρετίοποθά ἵπ 5αοἩ πιαϊζίους απᾶ 
ἀῑά ποῦ Ἰαο]ς {ον θοππεϊμίπσ [ο ἆο είπεν, Ὀαῖ παϊσηἰ 
ταῖηεν Ἠανε οοοαρίεά πιγδεΙ να] οἴπεν αοἰνίος, 
Ῥοβ!ρ]γ πποτε Ἱπιρογίαπί, ἔγοπα νγλίο] Τ ννας Μ]κε]γ Το 
ΕΠΊΟΥ τεπονΏη ντ οἴπενς Ῥερδίάες γοιγςε]νος---αἲ] 
Ες Τ πουν τεβαϊπ {νοπι πανταβπο ἵπ ἀείαϊ]: {ου 
ποϊμίησ ν/ας ἴοο Ριχάθηδοπηε {ου πηο, 5οεῖπς ἴπαί 
Ῥογε ΙΙ {ον γοι 6αΚο. 

Ῥαΐϊ ἴμετε Ίνας α ]οῖ οἱ ἴα]κ-- ἴποισ]ῃ ποῖ οἩ ἴ]ο 
Ρατίῖ οἳ πιαηγ Ῥεγδοῃς-- απά νενγ απρ]εαςαπί ἴα]]ς 
ἴοο, ἴο ἴπε εβεοί ἰμαῖ Τ απι ἀἰδπιαπίῆπο ἴπε οἵγ:: 
Ὠλαϊ Τ Ἠανε Ἰαϊά 1 ναςίο, νΙτῖια]]γ Ῥαπίςμίησ ἴ]ο 
Ἱππαρίίαηπίς: ἴπαιί ενοτγἰῃίπσ Ἠας Ῥεεπ ἀαδίτογεςᾶ, 
ορµεταῖσᾶ, ποϊµίπο Ἰαβ. Απά ἴΠεγα νθτο 5οπΠο ΝΟ 
πγεγα νἰο]επῖ ἵπ ἰλοαῖν Ἰαπιοπίαίίοης ονοΥ ἴλο οπγ 

οἳ Ῥο-απά-εο.ᾗ {οείπο Ρον ἴμαῖ ἴΠεςο πιεππογία]ς οἱ 
ἴπε σοοᾷ οἱά ἆαγς νετε ποῖ ἴο Ώε ῥγαδεγνεά. Όποα 
πηϊρηί Ίανο 5αρροξςεᾷ ἴλαί ἴ]ο Ῥτοργ]ασα αἲ Αίμοης 
Νεο Ῥεΐπο {απιρεγεά νήἴΠ, ος ἴΠε Ῥαγίπεπο, οΥ ἴ]αϊ 
Ίνα Ἠετο ντεσκίησ ἴμο Ηετασιπα οἱ ἴ]λο Βαπηίαης, ΟΥ 
ἴπε Ώιάγππεῖαπι οἳ ἴ]ο ΜΠ]ερίαπς, οΥ ἴ]λο ἵοπιρ]ο ο 
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ΞΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΣΤΟΜ 

ϱ τὸν νεὼν τῆς ᾿Εφεσίας ᾿Αρτέμιδος, ἀλλ᾽ οὐκ αἰσχρὰ 
καὶ καταγέλαστα ἐρείπια, πολὺ ταπεινότερα τῶν 
κλισίων, οἷς ὑποδύεται τὰ πρόβατα, τῶν ποιμένων 
δὲ οὐδεὶς ἂν δύναιτο εἰσελθεῖν οὐδὲ τῶν γενναιοτέ- 
ρων κυνῶν' ἐφ᾽ οἷς ὑμεῖς μὲν ἠρυθριᾶτε, νὴ Δία! 
διετρέπεσθε τῶν ἡγεμόνων εἰσιόντων, οἱ δὲ ἀηδῶς 
ἔχοντες πρὸς ὑμᾶς ἐπέχαιρον καὶ ἐγέλων- ὅπου 
μηδὲ τοῖς χαλκεῦσιν ἐξῆν διάρασθαι σχεδόν, ἀλλὰ 
εἰργάζοντο ᾿κεκυφότες" καὶ ταῦτα πίπτοντα καὶ 
ὑπερηρεισμένα, ἃ πρὸς τὴν. πληγὴν τοῦ ῥαιστῆρος 
ἔτρεμε καὶ διίστατο" ἀλλ᾽ ὅμως ἦσαν οἳ χαλεπῶς 
ἑώρων ἀφανιζόμενα τὰ σημεῖα τῆς ἔμπροσθεν 
πενίας καὶ ἀδοξίας, οὐχ ὅτι τῶν κιόνων ἔμελεν' 
αὐτοῖς τῶν ἱσταμένων οὐδὲ τῶν γείσων, οὐ τῶν 

οἰκοδομουμένων ἐργαστηρίων ἄλλοσε, ἀλλ᾽ ἵνα 
µηδέποτε μεῖζον ὑμεῖς ἐκείνων φρονῆτε. 

10. Εὖ γὰρ ἴστε ὅτι καὶ τοῖς οἰκοδομήμασι καὶ ταῖς 
«ορταῖς καὶ τῷ δικάζειν αὐτοὶ καὶ τῶ μὴ παρ᾽ 
ἑτέροις ἐξετάζεσθαι μηδὲ συντελεῖν ἄλλοις» καθά- 
περ, οἶμαι, κώµην, πᾶσι τούτοις συναίρεσθαι πέ- 

1 νὴ Δία αἀᾶεὰ Ὦ}γ (α4βΡ5. καὶ Επιρεγ]ις. 
3 Α{Εἴεγ οὐχ ὅτι Αγπίπι 5αδρεοῖς α Ίασιπα. 

ὃ ἔμελεν Ἠεῖςδκε: ἔμελλεν. 4 ἄλλοσε ΕΠΙΡΘΤΙΗ5: ἄλλως. 
δ ἄλλοις Ν΄ α]εδῖὰς: ἀλλήλοις. 

1 Ἔμο Ιεγδεπεςς ος Γ1ο”5 ννοτᾶς ἱεδίήῇες ἴο ἴο σταπάειΥ ος 
Ώπεςα ο 1ῇσες απᾶ αἱξο 5δαρρεδίς ἰ]ιαί οἴϊσοπς οἳ Ῥτιιδα ννετε 
ασαιαϊπ{εςα ντῃ ἴπεπι. Το-άαγ α 5ἵπσ]ε οο]άπήΠ οΕ ἴΠε 5ΗγΊπε 
οϐ Ἠενα ἴονγεν» αἱοβί: αι] Ῥ]ασ]κβογτγ νίπεν απ οἱασπαπί 
ψαϊογ, ὙγΠΙ]ε οΕ [ιο {απποις ἴεπαρ]ε οϐ Ατίοπηϊς οΠΙΥγ μα 5ΙΠΠΡ 
οξ οπθ οΟΙΙΠΙΠ 5 νἰδίρ]ε αρογνε ἴπε ροο] ἴπαϊ σονενς ἴπε εχ- 
οαναῖἴεᾶ ατεα. 

5 Αρραγεπί]γ ἴ]ε ρτοσοηδα]5 πιαᾶε α ἴποτοιρ] Ἱπδρεσίίοτι 
ο ἴμε οἶες απάεν ἐπεῖτ ]πγ]δάΙοίίοη. 
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ΤΗΕ ΓΕΟΒΤΊΗΤΗ ΡΙ2ΟΟὉΒΞΗ 

Αγιοπιϊς αἲ Πρμοσςας ἱπςίοαᾶ οἳ ἀἰςστασεβα], τά{οιι- 
Ίοας ταῖης, ππαοἩ πιογε Ιον]γ ἴπαπ ἴπε «πες απᾶεν 
νο] ἴΠε Που]ςς {α]κε 5Ἠο]ίου, Ρι{ ννΏίομ πο «Περ]μενά 
οοπ]ά επίεν ΠΟΥ αΠΥ οἳ ἴπε πορ]εν Ῥνοεάς οἱ ἀορς, 
εἰτασίιτος ἴλαί αςεά ἴο ππακα γοι Ῥ]ά5ῃ, αγα, ρε 
α{{ετ]γ εοπ{οιπᾶεά νετ ἴ]ο Ρτοσυηδα]ς ο6δαγεᾶ ἴο 
επίον,” ν/μ]]ε ππεη νο Ῥογε γοι πιαΠος γγοι]ά σ]οαῖ 
ονεγ τοι απά Ἰαασῃ αἲ γοιγ ἀἰδοεοπιβίατε-- Πονεὶ]ς 
Ὑηετε 6Υεπ ἴ]ο Ρ]αοἰςοπα ης ννετα 5οατοε]γ αΏ]ε ἴο 
εἶαπά ετεοῖ Ραΐ ννογκαά νυν Ῥοννεά Ἰοαά: οΠαπίίς6ς, 
Π]ογθονοχ. ἵπ απρ]εάοντ οοπάΠίοη, Πε]ά αρ ὮΥ 
Ῥτορς, 5ο ἴλμαϊ αἲ ἴπε «ἴτοκε οἳ ἴπε Ἠαπππιεν ἴΠεγ 
αιἰνετεά απά ἰἨτοαίεπεά ἴο Τα] αρατῖ. Απά γεῖ 
Ώπετο ν/εγε 5οππε ΥΠΟ γ/εγε ἀῑδίγεξδςες Το 59ο ἴμε θἶσης 
οἳ Πεῖν {ογπιεΥ ρονετίγ απά Π]]-τεραίο ἀἰξαρρεατίπα, 
Νο, ταν ἔγοπα Ρεΐης Ιπίεγοςίος {π ἴμο οοἱάτης ΥΥΙο] 
πνογο τὶδίπο, ΟΥ 1Π ἴλε 6ανες ο ἴπε τουῦ οἳ ἵπ ἴμα 
6ΠοΡρς απάεγ οοπςἰγασίίοη πα ἀῑπετεπί απατγίου, ννεγε 
πίεγεςῖεά οπΙγ ἵπ ρτενεπηπς γοις νετ {εεήπο 
εαροτίοτ ἴο ἴλαί ογον’. 

Εος, 1εῖ ππε α55ιτο γοι, Ρι]άϊποσς απ Γεςνα]ς απιἀ 
Ππάερεπάεποε ἵπ πε αἀπιπἰςίγαοτπ οἳ Ιαςίσε απ 
εχεπιρῖοη {Τοπ οἰαπάίπο {γία] ανναγ τοπ Ἠοππς ΟΥ 
{τοπ Ρείπσ στοιρεά {ορεί]μον να οἴ]λεν οοπηπηπ ή ήος 
Πο 5οππε ν{]]ασο 1 γοι γη] ρατάοπ ἴ]ο οχρτθβδίοη 
----ᾱ]] ἴποςο ἴπίησς, Τ δαγ, πιακο ΙΤ παϊιτα] {ου ἴλε 

3 Οπ ἴπε οοἱοππαᾶς, Πίο Εογπιεᾶ ἴπα οεπίτο οἳ [1ος 
5ΟΠεΙΠΕ ἔοτ επιρε]]ςσμίης Ῥγισα. ο. ΟΥ. 41. ΙΤ απά 19-20. 

1 Ἔμε 5ΠοΡΣ. Ιπο]αάΙπρ ἴ]ο 5πΙΙΤΗΥ, Πα πιαὰε ναγ {ου ἴπε 
οοἱοππαᾶε απᾶ ννετε Ρεϊπρ τε-εγτεσίεά νεγε ἴπεγ πνοι]ά ποῖ 
Ἱπίεγίετε να Ῥιαρ]ίο Ῥι]άϊπςς. 

δ Ὃπ ἴμε «Υπέεἰεία, οΕ. ΟΥ. 98. 96. ἜΤΠο τὶςΒῖ ἴο Ποιά οουτῖ 
5εγνεςᾷ ποῖ οΠΙγ α5 ενίάεποε οΕ ταπ]ς απ. νγοτίῃ Ῥιΐ αἱδο α5 απ 
Ππροτίαηπϊ 5οµτζο οϐ τενεπιιε (ΟΥ. ὢὔ. 16). ὨὈϊοῖς επιρῃαςὶς 
προπ ἴπαί 5αρ]εοῖ, Ροῖμ Ἠετο απ. Ίπ 5 99, 5αρρεςίς ἰπαί Βγιιδα 
Ὠαά ΙαἰεΙγ ραϊπεα ἴ]αί τὶση!, 
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ΡΙΟ 6ΠΗΒΥΡΟΡΤΟΝΜ 

Φυκε τὸ φρόνημα τῶν πόλεων καὶ ος ἀξίωμα 
γίγνεσθαι τὸ τοῦ δήµου καὶ πλέονος τυγχάνειν 
τιμῆς. καὶ παρὰ τῶν ἐπιδημούντων ξένων καὶ παρὰ 
τῶν ἡγεμόνων." ταῦτα δὲ τοῖς μὲν ἀγαπῶσι τὰς 
αὑτῶν πατρίδας καὶ μὴ φοβουμένοις μήποτε ἐλάτ- 
τους αὐτῶν φανῶσι θαυμαστὴν ἔχει τὴν ἡδονήν: 
τοῖς δὲ ἐναντίως ἐ ἔχουσι καὶ βουλομένοις ἐ ἐν ἀσθενέ- 
σιν ἐσχύειν καὶ τὴν δόξαν τῆς πόλεως ἀδοξίαν 
αὑτῶν νομίζουσι δέοντως φέρει λύπην' καὶ φθόνον. 
καΐτοι τὸ μὲν ὑπόδημα δεῖ πρὸς αὐὑτὸν ἁρμόττειν 
καὶ τὸν αὑτοῦ πόδα, καὶ ἂν δοκῇ μεῖζον, περιτεμεῖν" 
πόλιν δὲ οὐδέποτε δεῖ κολούειν οὐδὲ κατάγειν πρὸς 
αὑτὸν οὐδὲ πρὸς τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν μετρεῖν, ἐὰν 
τύχη σμικρὰν ἔχων καὶ ἀνελεύθερον, καὶ ταῦτα 
παραδειγµάτων ὄντων' λέγω δὲ τὸ τῶν Σμυρ- 
ναίων, τὸ τῶν Εφεσίων, Γαρσεῖς ἐκείνους, ᾿Αν- 
τιοχέας. 

Καὶ ταῦτα ἐπίσταμαι σαφῶς ὅτι καὶ πρότερόν 
τινες ἀκούοντες.. διερρήγνυντο καὶ χαλεπῶς ἔφερον, 
εἰ τοιούτων ἐθίζεσθε ἀκροᾶσθαι λόγων καὶ μετὰ 
Τοιούτων πόλεων τολμᾷ τις ὀνομάζειν τὴν ὑμε- 
τέραν. ὅμως" δ᾽ ἐπὶ τούτοις σχετλιάζοντες καὶ 
τοιαῦτα λέγοντες καὶ διδόναι µήδένα ἐῶντες καὶ 
τοῖς ἔργοις ἐμποδὼν γιγνόµενοι, οὕτως ἐμὲ διέθη- 
καν, ὥστε ὀλίγου φυγὴν ἐμαυτοῦ καταψηφίσασθαι. 

1 λύπην ΥΝ Πατπον{7 : αὐτὴν. } ὅμως (4δαΠβοΠ: ὅπως. 

1 Ῥιβ]ίο ννοτ]κς 5οεπ ἴο Ἀανε Ῥεεπ οπατασϊετῖςί]ς οἱ αἰ] Αδία 
ΜΙπογ αἲ ἴμ]ς ρετ]οᾷ απα ἴο Πάνε ατοιδεᾷ τῖνα]τγ Ῥεϊννθεπ οπε 
οἳἵγ απ αποϊµετ. Τε ἔοιτ οἵ]ερ Ἠεγε παπιθᾷ Ίγετε 5ε]εσιεᾷ 
{ογ ἰΠεῖτ εππΙπεπσο α5 ννε]] α5 {ον ἴλεῖν Ῥτοπιίπεπσε ἵπ οἰνῖςο 
Ππρτονοειπεηί». ΟΗ. ΟΥ. 98. 47 απ 4. 16. ἜΤΠε ῬτοποιΠ 
αρρ]ες {ο πε Τατδῖαῃς 5αρρεδίς 6οππε δρεσῖα] ππαετίακίηρ 1Π 
Ηπαῖ οἵἵιγ. (. ΟΥ. 99. 96 απᾶ 268. 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΙΝΤΗ Ρ190ςΟ ΒΡΕ 

Ρτῖάο οἱ ἴ]ε οἵῖες ἴο Ῥε επλαποεά απά ἴ]ο ἁῑσπιϊγ 
ος ἴλο οοπηπππ{«γ ἴο Ῥε Ιπογεαςεά απ {ου 1{ το γεσεῖνε 
{ι]]εν Ἀοποιις Ῥοίμ ἔγοπι ἴμο «ἴγαπσθνς ννίη Ε]αῖγ 
δαΐοες απά {τοπ ἴμο Ρτουυηδαἱς ας νε]. Βιαῖ ν]]ε 
ἴπεςε ΓΠίπσς Ῥοδ5εςς α ψοπάτοις 4ἄεστεε οἳ Ῥίεαξανα 
{ον ἴ]οςα νο Ίονο ἴλμα οἵἵγ οἳ ἴ]λοῖν Ῥίγίῃ απά ατε 
ποῖ ατα] ]εςί 5οπιο ἆαγ ἴπογ πιαγ Ῥε {ουπᾶ ἴο Ῥα 
ποῦ σοοᾶ εποισ]Ώ {ου 1ὲ, ἴο ἴ]οςε Υπο ἴα]κα ἴ]ο οΡΡο- 
{ο 5ἴαπαά απάἀ νῖςῃ {ο νν]οε]ά ααΠοτΙἴγ ονευ ννοα]ς πἹεΠ 
απά νΥμο ἀεεπῃ πε σ]ουγ οἱ ἴ]α οΙἵγ ἴο Ῥε είν ον 
ΙσποπηίἩγ, ἴΠεςο ἰΠπίπος ποοοςσατ]γ Ῥτίπς ραΐη απἀ 

Ἰδα]οιδγ. Απά γεῖ, νί]ο Τί ἶς ἵταε ἴλμαῖ ἴπο «ποε 
πααςί Πί ἴπε νγεανετ απἀ Πὶς οἵνη 5ρεοῖα] {οοι, απά 
1 πε «Ἠοο ἶ5 ]ιάσεα ἴο Ὦε ἴοο Ίαγσε ἴξ πιαςῖ Ῥο 
ΓτΙηπιεά άον, οπ6 της Πενοεγ ουγζαί] ἃ» ΟΥ οἵ 
γοάπος 1 ἴο οπε’ς ΟΥΥΠ ἀἰπηθησίοης οἵ ππθασαγς ΤΕ γνἰΕ]ι 
γεσατᾷ ἴο οπε΄ς οΠ ορῖητ, 1 οπε Παρρεης {ο Ἠανε α 
επια]] απἀ ςεννί]ε «ΡίΕ, ρανοι]ατ]γ ἵπ ἴπε Ἠσ]ί οἱ 
εχἰκεπς ρτεοεεπῖς---ἴ ππεαπ ἴπε αοΠντ]ος οΕ ἴμε ππεῃ 
οἳ Άπαγτπα, οἱ ἴ]λα ππε οῇ Ἱρῃορας, οἳ ἴποδο ποπ οἱ 
Τανσας, οἱ ἴα πιοπ ος ΑπΙΟΟΠ.Σ 
Αραΐπ, Τ Κπονν ρεγξεοί]γ ἴλαῖ οἩ {ΕογπιοΥ οοσαδίοη5 

ἴοο οεγίαϊίηπ Ῥογδοής Ίνεγε τεαάγ ἴο Ῥιγδί νΙΗ τασς. 
οη Ἠεατίπσ ππο ἰα]]ς ἐΠῖς νναγ απά νεο ἵπεεησεά ἴμαῖ 
γοα Ίετε ογονΊπο αοοαςίοππεὰ Το Ηείεπίης Το 5ο] 
Ὑγοτάς. απά ἴλαϊ απγ οπε 5ποι]ά Ῥγεδαπιο Το ηαΠ]ε 
γοιτ οἳἴγ ἵπ οοπιραἩγ νῃ 5αοἩ ἀἰςαπσαϊςμος οἶξίες.ὂ 
ΡΒαϊ 5], Ῥεοαιςε οἳ ἰΠεῖν αποθηγ Ῥτοῖεςίς αἲ ἴπεςα 
Ρνουθθάίπος, Ώεσααςε ο ἴπε ἴμίπσς ἴΠοεγ 5αγ. Ώοσαιςα 
οἳ ελλοαῖτ αἰτεπιρίς ἴο Ῥγενοεηί αΏγ οπε΄ς πιακίησ α ϱΟΠ- 
ρα οῃ, απά Ῥεσαιςε οἱ {Πεῖτ εβοτίς ἴο Ῥ]οο]ς ορετα- 
Έοης, ἴΠεγ Ἠανε ραῖ πιο Ιπίο 5ος α ἔταπιο ΟΕ παπα 
ας α]πιοςί ἴο εοπάσπηπ πιγςε] {ο νοµαπίατγ οχἰ]ε. Του 

5 Τπε «οηδετναϊῖνες τερατάεά 5µ6] «οπιραΓίδοη5 α5 αΠ{αϊγ. 
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ον - Ν Δ λ καὶ γὰρ ἦν γελοῖον μετὰ φυγὴν οὕτως μακρὰν καὶ 
πράγματα τοσαῦτα καὶ τύραννον ἐχθρὸν δεΌρο 

α 

ἀφικόμενον, ὥστε ἀναπαύσασθαι καὶ τὸ λοιπὸν 
- - β 3 -- 

ἐπιλαθέσθαι τῶν πρότερον χαλεπῶν, οἷον ἐκ δεινοῦ 
- / 

καὶ ἀγρίου πελάγους καὶ χειμῶνος ἀδοκήτως σω- 
θέντα" μόλις δι εὔνοιαν θεοῦ τιος, ἔπειτα ἐνταῦθα 
ὥσπερ ἐν λιµένι ναυαγεῖν. 

/ Δ / τν » / Δ 

Θαυμάζω δὲ μάλιστα ἐνίων ἀνθρώπων τὴν κακο- 
ο / 

ήθειαν, μᾶλλον δὲ τὴν ἄνοιαν, ὑπομιμνησκόμενος 
ΑΦ -- - / 

οἷα ἐλογοποίουν, τὸ μὲν πρῶτον περὶ τῆς πρεσβείας 
-- Ν 

ἣν ἐπέμψατε εὐχαριστοῦντες. οὐ γὰρ ἡδέως αὐτὸν 
3 / Ν / 2 Δ [ο 

ἀποδέξασθαι τοὺς πρέσβεις, ἀλλὰ δυσχερᾶναι μᾶλ- 
λον, ὡς δέον αὐτὸν ἐπὶ τῆς πύλης ἀπηντηκέναι καὶ 

- ή 3 

περιβαλεῖν τοὺς ἥκοντας' ἢ τοὺς µηδέπω παρόντας 
ὀνομάζειν ἢ πυνθάνεσθαι περὶ τοῦδε καὶ τοῦδε, 

/ / ἊἎ Δ / / ε) ωλ . ε Δ 

τί πράττουσιν ἢ διὰ τί πάντες οὐκ ᾖλθον. οἱ δὲ 
2 ἐν «/ α / / ἐλογοποίουν ὅτι τοῖς Σμυρναίοις παμπόλλας δω- 

/ - 

ρεὰς δοίη καὶ χρήματα ἀμύθητα πέµψειε μετὰ τῶν 
Ν ἹΝεμέσεων, καὶ νὴ Δί ὡς ἄλλου τινὸς διαλεχθέντος 

᾿μυρίους μὲν αὐτῷ συνεχώρησε βουλευτάς, χρυσίου 
2 2 / ) ο) Ν / ον Δ 

δ) ἐκέλευσε ποταμὸν εἰς τὴν πόλιν τραπῆναι καὶ 

1 . ; 
ἀφικόμενον Ἠεϊδ]κε: ἀφικομένῳ. 

2 ἀδοκήτως σωθέντα Ἠεϊδ]ε: ἀδοκήτους ὡς θέντα ΝΙ, ἀδοκή- 
του ὡς θέντα Ὦ. ἀδοκήτου ὠσθέντα [) Τ. 

3 τοὺς ἥκοντας ΕΠΙΡΕΓΊΙ5: προσήκοντας. 

1 Τ.ο.. ΏοπιϊΠαη. 
2 Τροπ ἴπε οσοσαδῖοπ οὗ Ττα]απ” Ῥεσοπιπρ ἘΠΙΡετος, 

Α.Ρ. 98. 
5 ].9., Ττα]θη. 
4 ΘΤΗΥΤΠΕ γναςδ ποζεννοτίπν {ου νγοτδμΙρρῖπς νο Νεπιερεῖς 

Ἰηδίεαά οἳ οπε, ΊΠεδε ἀεῖιιες Ὕνεγο Ἰε]ά ἴο Ἠανε Ἱπδρίγεά 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΙΝΤΗ ΡΙ2ΟΟΙ ΠΣΕ 

1 τεα]]γ ννας τιάϊοα]οιις 1, αἲῖον Πανίπσ εχρεγίεποεά 
5ο Ίοπς απ οχί]ε, 5ο ππαἩγ πρα]αίίοπς, απ 5ο ἵγταῃ- 
πηίσα] α {οεμ αξῖοι τεαοηίπσ Ἠοπιο αἲ Ἰαδί να πο: 
Ἠορε οἱ Απάϊπο τεςρίίοε απἀ οἳ Ροΐπσ αΡ]ε [ο Γουσεί 
ραςί ΠατάςΠῖρς ἔτοπι ἴμοι οἨ-- Κε α ππαΠ νο Ἠαά 
Ὀμτοισ] πε ΚΙπάποςς οἳ 5οπιε σοὰ αποχρεοίεά]γ απἀ 
μη Ἡ ἀβιοπ]τγ Ῥοεπ τεδοιεά ἤνοπα α ἀγεαά δα], 6ανασε 
56α απ ἴεπιρεςί---ἴ «Που]ά ἴπεπ ἵπ Ροτί, 5ο Το ερεας, 
πιεοῖ «ΠίρΥτες] Ἠονο. 

Ῥιαϊ ΙΤ απι εερεοῖα]]γ αππαποά αἲ ἴπα ππα]ενο]επος οϐ 
εαπάτγ Ῥου5οης---οἵ ταῖπεν αἲ [είν {ο]γ---ᾱς 1 σα] 
το. παϊῖπά ναί 5οτί οἱ ἴα]ος Όπου πνοπίσα, βγεί ος 
αἲ] ἵπ οοηπεχίοἩ υα πε πηϊςεῖοι οϐ οοπσγαζα]αίοι 
ΨΠΙοΗ γοι 5επῖ. Τον ἴἶπεγ οἰαϊπιεὰ Ειαϊ Πε 5 ννας 
ποῖ σ]αᾷ ἴο τεσσοῖνο γοιχ οπΠνογς, Ραΐ ννας νοχες, αν 
Η Τί ννετο Ιποιπηρεπί προπ Είπα Το πιοοῖ αἲ ἴπο σαΐο 
Αη ἴπεγε οπηΏγαςς α]] αττγῖνα]ς, ος Το «ροα]ς ἴ]λο παπ]ος 
οἳ ἴποςε Υπο Παά ποῖ γοῖ αγγῖνες, ο Το πα πίτα αβοιῖ 
Ὠπίς οπε απᾶ ἴμαῖ οπο. ναπίίπς το πον Πον/ ἴπεγ 
Ίγεγε ΟΥ ΜΥ ἴΠογ Ἰαά ποῖ αἲ] οοππα.. Απά οἴμοις 
Ππνεπίεά ἴ]ο ἴα]ε ἰλαῖ Ίο σανο ἴ]ο ἀε]εσαίος ἔγοπι 
ΘΙΗΥΤΠΕ νΘΟΥΥ ΠΙΑΠΥ Ῥτεσεηίς, απ ται πε 5οπί απίο]ά 

ολες αἷοπο ν ἴΠε ἵπιασος οῇ Νοπιοςίς, απάἀ, ὮΥ 
ἩἨεαναεῃ, ἰλμαῖ αξίου 50ΟΠ1Ι6 0Π6 οἶξε ἠαά ἀεμνοτεά απ 
αἀάτεςς ηε σταπ{εὰ Πίτα τετ ἴποιξδαπά οοαποί]]ους απά 
οτάεγεᾷ α βοος οἳ σο]ά 5 Το Ῥο Γαγπες ἵπ ἴπε ἀἰτοσίοι 

Αεκαπᾶεν πε (τεαῖ ἴο τεζοιπὰ ἴπε οἳἵγ. απᾶ ἴπεγ νγετε 
τερατάεὰ υγ Ἡ 5ρεοῖα] Τογεγεηςσε. Ὀ6ε Ραισαπίας Τ. ὄ. 1-9. 
Ὑ]ε πιαγ Ίπβετ {γοπι Το)5 τεροτῖ ἴπαί Ττα]αη ςεπῖ ΘΠΙΥΤΠα 
Ίπαφες ος ἴπεςε ἀθῑίῑες, α 5αρροςΙἶοῃ ΥΥΠΙΕΟΠ νγοιι]ά οχρ]αῖπ πε 
αρρεαταποε ἀυτῖπς Τγα]απ΄ς τεῖση οξα οοἶπ οΕ πιγτπα Ῥεατίης 
α πευν ἴΥρε οἳ Νεπιεςδῖς. Όεε Ὑοἱκπιαπη ἵπ ΑΡ. Π’. 16. Ρί. 2, 
9959-9904. 

5 Τηπ 5ο] α οοπῖεχί οπε παϊιτα]]ν ἐπίπ]κ5 οἳ ἴπε ρο]άεπ 
Ῥαοϊο]ας. υυΠΙοὮ Το Ῥρτεδιπιαβ]γ πας ἵπ παπα. Ῥιἱ 1 Ώοσσπιες 
Ῥ]αίπ Ειαί Πε τεβενς ἴο ἱπιρετία] Ίαγρες». 
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/ / / ) 18 Ὡὶ ὃ λ 5 μυριάδες ἄπειροί τινες ἐδόθησαν' ὧν οὖδεν ἡν 
λ βέ ς εν) / Ἂ ”/ 4 Δ λλ Ἁρω 16 ἀληθές, ὡς ἐβουλόμην ἂν ἔγωγε. τὸ γὰρ πολλοὺς 
καλῶς πράττειν καὶ μεγάλων τυγχάνειν οὐκ ἂν 
οὐδέποτε λυπήσειε τὸν νοῦν ἔχοντα ἄλλως τε καὶ 
πρῶτον τυχόντα. καὶ τὴν ἀφορμῆν | ἴσως παρεσχη- 
κότα. ὅμοιον γάρ, ὥσπερ εἴ τις αὑτῷ μόνον λάµ- 
πειν ἠξίου τὸν ἥλιον ἢ τὸν Δία ὕειν ἢ τοὺς ἀνέμους 

- 3’ - - / πνεῖν ἢ µηδένα ἄλλον ἀπὸ τῶν κρηνῶν δύνασθαι 
- 3 ος -. / πΛ τα ; 

πιεῖν. ἀλλ᾽ ὁμοῦ” φιλανθρωπότατος ὢν ὁ' αὐτοκρά- 
/ 

τωρ καὶ συνετώτατος ἁπάντων ἐμοί τε' παρέσχεν 
ὧν ἐγὼ ἐδεόμην καὶ ἄλλοις ὧν ἐκεῖνοι ἐδέοντο. 

τω) - Δ / 16 Τίέος οὖν ένεκεν εἴρηκα πάντα τοῦτον τὸν λόγον, 
- Ν / 

ὑπὲρ ἄλλων ὑμῶν βουλευοµένων; ὅτι καὶ τούτου 
τοῦ πράγματος ἐγὼ πρότερος ἠψάμην καὶ πολλοὺς 
εἶπον ἐνθάδε λόγους ὁ ὑπὲρ ὁμονοίας, ἡγούμενος συμ- 
φέρειν τῇ πόλει τοῦτο καὶ; κρεῖττον εἶναι μὴ 
διαφέρεσθαι πρὸς μηδένα ἀνθρώπων, ἥκιστα δέ, οἳ- 
μαι, πρὸς τοὺς ἐγγὺς οὕτω καὶ ἀστυγείτονας. οὐ 
µέντοι πρὸς ἐκείνους γε ἦλθον οὐδὲ εἶπον φιλάν- 
θρωπον οὐδὲν πρὸ τοῦ καταλλαγῆναι δηµοσίᾳ τὴν 

/ Ν / ς α / / / / πόλιν καὶ φίλους ὑμᾶς γενέσθαι. καίτοι ψήφισμά 
γε ἔπεμψαν εὐθὺς ἐν ἀρχῇ Φφιλοφρονούμενοι καὶ 
παρακαλοῦντες ἀφικέσθαι. καὶ πολλὰ δίκαιά µοι 

1 πολλοὺς] ἄλλους ΕπΙρεΓΙς. 
3 ὁμοῦ Επιρετῖαδ: ὁ μὲν Μ., ὅμως [)Β. 

ὃ ὁ αἀδεά Ὦ}γ Γπιρεγίις. 
4 ἐμοί τε Ἠεῖδκο: έμοιγε. 

ὅ καὶ αἀάοὰ Ὦγ (4δαΠβοῃ. 

1 ιο οατ]]ετ 5πσοθδδες ἵπ Ἠοππε, 5 ΕγεπάςΠΙρ νι 
Χετνα, απά Εἰ5 εἰοφιεπῖ απ [ασε] αἀάτεςς Ῥείοτε Ττα]απ οη 
πε ει]οοί ος ΚἰπρςΠΙρ (ΟΥ. 1) 56επι ἴο ψνατταπί ἐΠῖς πιοᾷοεςἰ 
οαςί. 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΙΝΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΠΣΕ, 

οἳ Πὶς οἳςγ., απά οοπηί]εςς ἐποιςαπάς οἱ οιίπεας ννογε 
Ῥεσίονγεά---ποῖ α νγογᾷ οἳ νο] ἵνας τας, ἔλοισ] Του 
ΠΥ ρατὶ 1 να 1 ννονο. Ἔον ἴο 59ο ΠΙαΠΥ Ῥεορ]ε 
πιεείίησ να 5ποσοθςς απά σαϊπίπσ στοαί ἴανοιις 
πγου]ά πενον ἀῑςίατρ α ππαπ ο ἀἰδοεγηπιοπί, ερεσΙα]]γ 
ἃ ]άΠ Νο Πας Ώοομ ἴ]ο βνεῖ το εποοιπῖον 5αο σοοᾷ 
Εοτίαπο, απά λαςά ροςςῖδ]ν Βαγηϊκηεά ἴ]λο Ρργεσθάεπί 

{ον τι Ἐον Τε ἰς απῖτε ας 1 α ΠιαΠ ννεγε ἴο ἀεπιαπά 
ΕΠιαί {ον Πϊπι αἶοπο ο απ «Ποισ]ά «Πίπο, ο: Ζεις 5οπᾶ 
Πῖς ταῖη., οΥ ἴμπο ν]πας Ῥ]ουν. οἳ ελα πο οπε οἷςο «Ποι]ά 
Ῥε ρεγπητοά το ἁπίπ]ς ἔτοπα πο δριίπος. Όπ ἴῃε 
εοΠίγατγ. Ρεΐπσ αἲ οπςε πιοςῖ Ῥεπενο]επί απά πιοςί 

ςασαοίοις οἳ αἰἰ πποπ. ἴμο Εππρετου ποῖ οπ]γ σανο πηο 
γἠαί [ αξκεά. Ριί αἶςο σανε οἴπενς ν]αῖ νου αςκοας. 
Με. νἩγ Πανο ---- αἲὶ τις μαναπσαο, ΝΘΠ 

γοι ννετε οοπςἰά οτίπο οἴμπεν πιαϊίευνς 5 πας Ργεν]- 
οας]ν 1 ποῖ οπ]γ δα Γοασῃοά αροπ Επῖς πιαϊίου, Ὀῖ 

]μαὰ αἶςο ἵπ Εις Ρίασε πιαᾶοε πιαπγ 5ροοσ]ος ἵπ Ῥομα]Ε 
οἳ οοποοτά, ΡεΠενίποσ ἴλπαῖ είς γνας αἀναπίασσοιις {ου 
Όπε οἵ ιν, απά ἴ]αί Ἶ ννας Ρεϊΐίον ποῖ ἴο απαντε] ντ 
ΑΏΥ ππαπ αἲ αἲ]. Ραἱ Ἰσοαςί οῇ αἲ]. ἵπ παν ορίηίοπ, ΥΝΙΤΗ 
Ώλοςε νἩο αγε 5ο ϱἼο5ο, ΥοΣ. τεα] πείσῃΏβρουανς...  ἨΠον- 
ενεν. [ ιά ποῖ 5ο ἴο ἴΠεπι ος 5ροα απγ νογά ος 
ἨάππαἨ ἸΙπάπεςς ἵπ απ[οἱραίοπ οἱ ἴπε οβ]οία] τεσοι- 
οαίίοπ οἳ τε οἵἵγ απᾶ ἴ]πο εδίαρςμιπεπί οἳ γοιν 
ΕΠεπάςΒΙρ να ἴπεπι. Απά γοῖ αἲ ἴλο νενν ουΐςεῖ 
ΏἩεΥ εεπῖ ππε απ οβ]οία] τεςο]α οι οχργεςρίης ἴλπεαίγ 
ΕπεπάςΒΙρ ἴουψνατά πε απ Ἱπνίπς πε ἴο ραγ ἴπεπι 
α. νἰςσή ΕπατίΠπετπιοτε, 1 Ἠαά πιαπγ ορ]σαοης 

Σ Απιοηπσ οἴμετ ἐπῖπςς. Ι)ῖο ορίαϊπεᾶ ἔοτ Ῥγαδα α 0 οιποῖ] 
οἳ 100 ππεπηθετς (ΟΥ. 456. 9). ἜΤπε τὶσῃί ἵο δεί πρ οοιτί αἲ 
Ῥτιδα πιαγ Ἠανε Όεεπ ορίαϊπεα Ἰαΐεν. ΟΕ. ξ 99. 

8 ΤΠε τεα] τ6ᾶδοΏ π]αγ Πανο Ώθδεπ {ο ἀἴδαγπι Πὶς ογ]σς. 
4 Τιο., πε Αραππεῖαης. 
5 Όροι Πὶς τείπτη {γοπα εχῖ]ε, Ώνε γεατς εατ]ΙοΓ. 
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1 » λ ο. ο ιν Δ - 5 
πρὸς αὐτοὺς ὑπῆρχεν, ὥσπερ' ἄλλῳ τινὶ τῶν ἐν- 

- .] 3 ιο 2 ς / ο α 

τεῦθεν: ἀλλ᾽ ὅμως οὐχ ὑπέμενον φιλανθρωπεύε- 
σθαι κατ᾽ ἐμαυτόν, ἀλλὰ κοινῆ μεθ ὑμῶν αὐτοῖς 

4 - 

ἐβουλόμην γενέσθαι Φίλος. ὅθεν ὑφεωρῶντό µε 
καὶ δυσχερῶς εἶχον. 

Δ - / ΔΝ / Δ Δ / 

Καὶ νῦν πυθόµενος τὰς διαλύσεις καὶ τὴν φιλίαν 
/ - 2 Δ 

ταύτην πραττοµένην, καὶ ψηφισαµένων ὑμῶν ἐμὲ 
- / - / α 

καλεῖν, ἴσως καὶ ταύτης ἕνεκα τῆς χρείας-- τυχὸν 
- εν - 

γὰρ ἠλπίζετε κἀμοῦ µετασχόντος ῥᾷον μᾶλλον καὶ 
ἀσφαλέστερον ἔσεσθαι πάντα: καίτοι καὶ νῦν ἴσως 

ο α ῤ 

οὐ τοῖς παροῦσι µόνον, ἀλλὰ κἀμοὶ νέµοντες τιμὴν 
Ν - »/ / 3 ἄ / ς / 

μετὰ τῶν ἄλλων, λογιζόμενοι κἀμὲ πολίτην ὑμέ- 
/ ο 

τερον, τυχὸν προθυµότεροι γεγόνασι πρὸς ὑμᾶς-- 
ο ο / » / » ; Δ η 
ὅμως οὐ” σφόδρα ἠπείχθην εὐλαβούμενος μὴ γένη- 

- 2 - 

ται τοῦτο ἐμποδὼν οὐκ ἐκείνοις, ἀλλὰ τῶν ἐντεῦθέν 
Δ Ν ο γῤ Ἀ α ε] / 

τισι. σχεδὸν γὰρ εἰώθασι πολλοὶ τῶν ἀνθρώπων 
οὐ τοῖς πραττοµένοις, ἀλλὰ τοῖς πράττουσι φθονεῖν. 
ἐπεὶ καὶ πέρυσι τοὺς λόγους τούτους πρὸς ἐμὲ 
ἔλεγον οἱ προεστῶτες αὐτῶν καὶ τότε ἐξῆν ὑμῖν 
3 / / » υ] ς / ΔΝ ζα 

ἀπηλλάχθαι πραγμάτων’ ἀλλ᾽ ὑφεωρώμην ἐγὼ μή 
τισι τῶν ἐντεῦθεν πρόσαντες γένηται καὶ δυσκόλως 

α / Ν ο) 

φέρωσιν ἐμοῦ πράττοντος αὖτά. καὶ νῦν τοίνυν" 
/ λ « Δ 2 / ο, Δ ” Δ ο] τρόπον τινὰ ἑκὼν ἐβράδυνα. ὅσα μὲν οὖν καὶ δι 

2 - α / 

ἐμοῦ καὶ δι ἑτέρων δυνατὰ γίγνεσθαι τῇ πὀλει, 

1 ὥσπερ] ὥσπερ οὐκ (79Ε|. εἴπερ Ἐπιρεγ]5. 
3 οὗ Ἠείδκε: ὃ, .. 

ὃ τοίνυν αἀάεὰ Ὦγ 6το5βγ. 

1 1 ρ]αῖπ ἴιαί επνογς {γοπι Ῥγαδα Ίνεγτο αἰτεαᾶγ ἵπ 
Αραπιεῖα, απά 5θειΠΙΠΡ]γ περοΒαἰΙοΏ5 νγετε ποῖ Ῥτορτεδδίπρ 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΙΝΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΠΣΕ, 

τονγαχά ἴπεπι, κα απγ οἴμεγ οἰάσπεπ οἳ Ῥταρδα: Ῥαΐ 
5ἴ]] Γ ἀῑά ποῖ απάετίακε ἴο 5ου’ πι σοοάνν] τουνατά 
ἴπεπα Ἱπάορεπάσπί]γ, Ραῖ Ῥτε[εττεά ταῖμον Το πιακα 
Εεπᾶς ΙΕ ἴπεπι αΊοπο η γοι. 390 ΤἴΠεγ Ιοοκοά 
Ἡπροη πως νΗΙ ΤΗ ἀἰςίτιςί απά ννετο ἀἱδρ]εαςας. 

Ῥερῖάες, αἲ ἴο ργεδεπί πιοπιεπῖ, αἰἰλοασῃ 1 Πας 
Ἠοαγά οἱ ἴΠε Ῥτοα]κίπσ οϐ οἱ ΠοςΗΗ Πες, απ ἴ]ιαί Ες 
οοπιραοί οἱ ΠΙεπάςΠρ ννας Ῥεῖπο πεσο[αϊεά, απά 
αποισΏ γοι Ἰαά νοῖεά ἴο ΦΙΠΗΠΙΟΠ πο, Ρος5ἱΡΙγ 
ενεπ {ον τΠῖς νετγ Ῥαδίπεςς- Ίου γοι ππαγ Ἠανο εκ- 
Ρεεῖεά ἰλαί ενετγ]ήπσ νοα]ά Ῥε οαδίογ ἴο αοΏῖενο 
απᾶ 5γεΥ 1 1 ραγΠοραίεά ἵπ ες -απά ἵπ Γαοἳ «νεῃ 

ΠΟΝΥ/ ροεγμαρς ΡΥ ἴλοαῖγ Ποπουτίπς, ποῖ οπΙγ ἴλοςα νο 
3γε αἰγεαάγ ἵπ Αραιησία, Ραΐ πιο ἴσο αἱοπςο ντ τα 

οἴπετς,] {ακίπο Ιπίο αοεοαπῖ ἴ]λαί Τ ἴοο απι α οἶ σετ 

οἳ γουινς, ἴΠεγ ππαγ οοπορίναΡβ]γ Ἠανε Ῥεσοππο Ρεζίεν 
ἀἴκεροςεά {οννατά γοι-- 11. {ον αἱ ἴπαί, Τ ἵνας ἵη 
πο οτεαῖ Παδίε ἴο ϱοπιθ Ῥεΐοτο γοι, Ρεΐπο νατγ 

Ἰεδί πγ οοπηίπσ πηὶσηί Ῥτονε α 5ἴππηρΗπσ-Ρ]οε]ς, ποῖ 
το ἴ]ο Αραπιείαηπς, Ρα ἴο 5οπ16 οῇ ἴ]λο πἹοη {γοπα Ἠεγε. 
Ἐος, 1 ἰς «α{ε ἴο 5αΥ. ΠΙάΠΥ Ῥοχεοής ατα ποπῖ Το Ίου 
ντ ἀἰςίανοιατ, ποῖ οἩ ἴ]λο Ῥιςίπεςς απάονγ οοηςίἆθγα- 
ἴοπ, Ῥαϊ ταῖμεν οἩἳ ἴμο περο[αϊῖους. ΥΝΗΥ, ενεπ α 
γεαχ ασο ἴπε Ἰεαάενς ἵπ Αραπιοία ννογο ππακίης ἴπεςε 
Ῥτγοροδα]ς ο πο, απᾶά γοι πησ]ἡί αἲ ἴλαί Ἠτπο Ἠανε 
Ῥεεπ {γεεὰ {νοπι ἰχοιρίε: γοῖ [ Ἰαά πιςοϊνίησς ]εςί 
πε Ῥτοροδα] πσηί Ῥγονο τερασπαπί [ο 5οππο {γοπχ 
Ἠενε απᾶ ἴπεγ πιϊσηί Ῥοε Ιππίαϊες Ἡ Τ αοἰεᾷ ἵπ ἴμε 
πιαϊζίεν. Απα 5ο πον’ ἴοο Τ Ἀανο, αξ οΠ6 πηἰσΗί δαγ. 
ἀε]αγεά Ιπίεπίοπα]]γ. Αοοογάἰπρ]γ, νλαϊονον οαπ 
Ῥε αοοοπιρΗς]λεά {ον ἴμο ον Γπτοισ] οἴ]οις αν νε] 
α5 ἔμτοισᾗ παγςε]Ε Τ αδ]ς ἴο Πάνε επἰταςίτεὰ Το οἴπεις 

ἔο σι ῖ{ς ἴπε αἀπηϊπϊςίγαίϊοπ. 9 ἆο ποῖ Κπονν ἴο νγπαῖ ΠΟΠΟΙΙΤ5 
Ώ]ο τε(ίεΙ5. 
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ταῦτα ἐκείνοις ἀξιῶ μᾶλλον ἐπιτρέπειν, ἵνα μηδεὶς 
ἀντιβαίνῃ μηδὲ λυπῆται βασκαίνων. ὅσα δ᾽ οὐ 
ῥᾷδιον ὑπ ἄλλου τῶν ἐντεῦθεν πραχύῆναι, τυχὸν 
δὲ καὶ λίαν χαλεπόν, ἡγεῖσθε πρὸς ἐκείνοις ἀεί με 

19 τὴν γνώµην ἔχειν μέχρις ἂν ἐμπνέω. καὶ μὴν 
ὅστις ἂν προθυμῆται τὰ περὶ τὴν πόλιν καὶ δύνη- 
ταί τι ποιεῖν ὑμῖν συμφέρον, ἐμὲ πρῶτον έξει 
τὸν μαρτυροῦντα καὶ συναγώνιζόµενον, καὶ τὸ 
αὐτὸ πρᾶγμα, ὃ γίγνεται ὀρθόν, πολὺ ἂν ἥδιον 
ἐπαινέσαιμι καὶ προθυµότερον ἄλλου πράττοντος ἢ 
αὐτὸς εἰσηγούμενος. οὐδὲ γὰρ εὐδοκιμεῖν βουλό- 
µενος οὐδὲ τῶν ἐπαινούντων ἀπορῶν οὐδ᾽ ἐπιθυμίᾳ 
δόξης, ἀλλὰ τῇ πρὸς ὑμᾶς εὐνοίᾳ βούλομαι γίγνε- 
σθαί τι τῶν δεόντων, καὶ τοῖς θεοῖς εὔχομαι πᾶσι 

γηρῶν ὡς πλείστους ἐπιδεῖν ἱκανωτέρους ἐμοῦ τὴν 
πόλιν ὠφελεῖν. 

90. ἨἘαὶ νῦν ὑπὲρ τούτου ἐπαινῶ τόὀν τε ἄρχοντα καὶ 
τὸν εἰσηγησάμενον. πᾶσα μὲν γὰρ ὡς ἔπος εἰπεῖν 
ἔχθρα καὶ διαφορὰ πρὸς ὀντινοῦν γιγνοµένη ἐργῶ- 
δες καὶ δυσχερὲς καὶ πόλει καὶ ἰδιώτῃ, κἂν ὅπω- 

σοῦν τύχωσι διακείµενοι. τούς τε γὰρ ἀσθενεῖς 
ἱκανὸν ἐξελέγξαι καὶ ταπεινῶσαι πρὸς τοῖς οὖσι 
χαλεποῖς καὶ τοὺς εὖ πράττοντας ἐνοχλῆσαι καὶ 
ταράξαι τὴν ψυχὴν αὐτῶν: ὅθεν οἱ νοῦν ἔχοντες 
αἱροῦνται φέρειν ἐλαττούμενοι τὰ μέτρια καὶ μὴ 

1 καὶ αἀάεᾶ Ὦν Πεϊῖδκοα. 

1 Φεοῄοης 1-1 ππακε νετ ονἰάεπὶ ἴμε Ῥϊεγπεςς ννῖ] 
πγηίοὮ 5οπι6ο οἳ Ὠ1ο5 Εε]]ον) οἸῆσεπς Ἰουκεὰ προπ Ἠϊπι. ἩἨε 
85511Τα5 τις ἴμαῖ ἴπεγ ἔογπιεᾷ οΠΙγ α τπϊποτΙγ, απᾶ Ὠϊο 5εεπ]5 
αἸνιαγς ἴο Ἠανε τείαϊπεὰ Ῥορι]ας 5αρροτί. Ἀοῖ οπΙγ Πὶ5 
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Ῥτε[εταβ!γ, 5ο ἴλπαῖί πο 9Π6 πιαγ ππακο ορροςΙῖοτ οἨ 
Ρε οβεπαάεά Ῥεοαιιςε οἱ πια]Ίσοο ἴοννατά πο... Οπ ἴμο 
οἴμετ Παπά, απγ{ῃίπο ννΏίοὮ οαπποῖ εας!]γ Ώε αοΠΊενες 
Ὦγ απγ οπε εἶςα ἄγοπι πετο, Ραἳ νΥλίσ] ἰς ΡοςςΙΡΙγ νενν 
ἀἰβποι]{ Το αεμίονε αἲ αἲ]. γοι πιαγ Ῥε 5αγθ αἱναγς Πας 
ΤΗΥ ἨνεΙγ Ιπίετεςί αξ Ίοπο ας [ ταν ἴπε Ῥγοαίι οἳ 
Ἠΐο. ἈΝαγ ποτε, Νοενεν ἶς επἰλιδίαςίίο ἵπ πιαϊίενς 
εοποεγπίπσ ἴπο οἳἵγ απάἆ Ίας πε αβΙΠΤγ ἴο αοοοπαρ]Ιςῃ 
αηγιμίπσ ἴο γοιν αἀναπίασαο ν]] Απᾶ πιε ἴπε Επδῖ ἴο 
Ῥεαν Ἠπα γίπεςς απ Το ]επᾶ α παπα ἵπ Πὶς επάθανοι., 
απά 1 ννοι]ά πηΙοἩ πποχο σ]αᾶ]γ. γα. ΠΙΟΥΕ θαςοΤΙΥ. 
Ρταΐςο πε 5ατπε οπ[εγρτῖςσε, ρτονίἀεἆ 1 Ῥο αρτίσβί, 1 
5οπ1θ 0Π6 εἶδο ν/ετο αοἴΐνε ἵπ 1 παπι 1 Τ παγςε]Ε γνετα 
τς πιονίπσ Ρἰπζ. Του 1ῖ ἰς ποῖ γοπι α ἀεσίτο ἴο ο 
Ρορι]αχ ο Ῥεσαιςε 1 ]αο]ς πιεπ {ο Ργαΐςο πηθ οΥ Ώοσσςα 
οἳ α οτανίπο {οΥ ποϊοτίαεϊγ, Ραΐ ταῖπεν Ῥεσαιςο ΟΕ ΠΙΥ 

ροοάνν] {ονγατᾶ γοι, ἴ]λαῖ Τ δη νυαῖονοτ ἶς ποσο] 
το «οπηο Το ρας»ς, απά Τ Ρταγ ἴο αἰ] ἴ]ιο σοᾷς ἴλμαϊ, ας 1 

6ΥοΟΥΥ ο]ά, Τ πιαγ Ῥεβο]ά ἴ]ιε στεαῖεςί ροςςῖρ]ε ππΡεν 
οἳ ππεπ πἹογο οοπιρεϊεπί ἴπαπ πιγςο]ξ ἴο Ρεπεβί ἴ]ιο 
ΟΙἳγ. 

Άπα πονν 1π {Πῖς επἰετρτίςο Γ ρτγαίςο Ροί] ἴ]ο οβ]οῖα] 
ἵῃ «Ἀαχσο απἆ ἴλο ππαΠ ΝΤΟ ππαάο ἴ]λο ποίῖοῃ. Του 
Ργας[ἰοα]1γ ενετγ οππΓγ, ενευγ ἀἰξαστοσιποπί ατὶσίπς 
Ίη οοπηθχίοπ να απγ Ρείδοη αἲ αἲἰ, ἰς α νεχαϊ[ίοις 
Ὠήπσ απά απρ]εαςαπί {οΥ Ῥοίμ. οίαίοε απά Ῥηϊναϊε 
οἴήσεπ, πο ππαϊζίεν Ίου ἴλπεγ ππαν ο σααϊσεᾶ. Του 
εππἵγ οαπ πο ΟΠΙΥ εχροξο απά ἠΠιπηΠαϊο ἴ]ο 
Ἰγθα]ς, ἴο 5αγ ποϊμίηπσ οἳ ἴ]ο Πανάςηπρς ἴπογ Ἠανα 
α]γεαάγ, Ῥιαῖ αἱξο ΑἨΠΟΥ ἴποδο νο ατα Ῥγοδροτοις 
απᾶ ἀῑξίτεςς ἰΠεῖν αρἰνῖτς. ΤΠογείοτο 5εηςῖρ]ε φεγδοής 
Ρτείον ἴο αρ! ἴο ἀεεεαί ἵπ οτάίπανγ ππαϊίενς απἀ 

Ῥεγδοπα] ργεςίῖρο Ὀιί αἰςο Πί5 Ῥεοι]ατ]γ οἶοδε οοππεχίοη γη] 
Αραπιεῖα πιαᾶε Ἠῖπι να]ααβ]ο αἲ ἴπε πιοππεπί. 
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.. - / ν] σφόδρα ἀκριβῶς περιέχεσθαι τῶν δικαίων ἢ, Φιλο- 
- 3 ] ς / Δ Δ μ ” νικοῦντες ἐφ᾽ ἑκάστῳ καὶ μηδενὶ μηδὲν | εἴκοντες 

3 / »/ Ν 2 / - 

ἀεί τινας ἔχειν τοὺς ἐπιβουλεύοντας καὶ πολεμοῦν- 
τας, καὶ τοῦτο μὲν τοῖς εὐτυχήμασι νεμεσῶντας 

2 / 

καὶ καθ ὅσον οἷοί τέ εἰσιν ἐμποδὼν ἱσταμένους, 
-- / Ἂ - - λλὰ δέ ς » 

τοῦτο δέ, ἂν συµβῇ τι πταῖσμα-- πολλὰ δέ, ὡς ἐν 
2 

ἀνθρώποις, τὰ" γιγνόµενα-- χαίροντας καὶ ἐπιτιθε- 
μ 

µένους. οὐ γάρ ἐστιν οὐδεὶς ἀσθενὴς οὕτως οὐδὲ 
1 / ΔΝ / ./ Ἂ 4 ”/ 

ἀδύνατος τὴν φύσιν, ἄνθρωπος ὢν πρὸς ἄνθρωπον, 
ὃς οὐ τυγχάνει καιροῦ τὴν δυσµένειαν ἐνδείξασθαι 

καὶ τὸ μῖσος ἢ καθ αὑτὸν ἢ σὺν ἑτέροις καὶ λόγον 
τινὰ εἰπεῖν, ᾧ πάντως ἐλύπησε, καὶ πρᾶγμα συνθεῖ- 

Δ ήν . λ ΔΝ / . λ ϱ ναι τὸ βλάψον. οὐδὲ γὰρ νόσηµα οὐδὲν οὕτως 
Ε) / - ” ς / / Δ ἀναίσθητον τοῖς ἔχουσιν ὡς µηδέποτε βλάψαι μηδὲ 
2 ΔΝ / [ή α / » δν Ἂ ἐμποδὼν γενέσθαι μηδεμιᾶς πράξεως, ἀλλὰ κἂν 
” / Δ / λ / . - λ 

ἐγρηγορότι καὶ βαδίζοντι μὴ σφόδρα ἐνοχλῇ τὴν 
- Δ 

ἰσχὺν τοῦ σώματος, εἴς γε τὴν κοίτην ἀπήντησε 
καὶ διασπᾷ καὶ διαφθείρει τὸν ὕπνον. 

ιά ”/ 2 / ” 3 / 

Οὕτως ἔγωγέ Φημι µηδέποτε λυσιτελεῖν ἀπεχθά- 
νεσθαι καὶ Φιλονικεῖν μηδὲ τῇ μεγίστη πόλει 

/ 

πρὸς τὴν βραχυτάτην κώμην' ὅταν δὲ δὴ πρὸς 
ἀνθρώπους ᾖ πόλιν οἰκοῦντας οὐ σμικρὰν καὶ 

. α 

πολιτείαν ἐξαίρετον ἔχοντας καὶ παρὰ τοῖς ἡγεμόσι 
τιμήν τινα καὶ δύναμιν, ἐὰν σωφρονῶσι-- δεῖ γὰρ 

- 3 / - - 

ὑμᾶς ἀκούειν τἀληθῆ καὶ μὴ χαλεπῶς φέρειν ἐάν 
ς νά ε) - λ / ς - ” λ α λ Δ τις ἑτέρους ἐπαινῆ βουλόμενος ὑμᾶς ὠφελεῖν--τὸ δὲ 

ς / ο) 

µέγιστον ὁμόρους καὶ ἀστυγείτονας καὶ µόνον οὐχὶ 

α ἢ αἀάεὰ ϱν Ηεϊσκα, ἃ τὰ αἀάοὰ Ὦγ Πεϊδ]ικε, 
δ οὐ αἀάεᾶ Ὦν ({αβαιβοή. 
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ἰο Ῥε ποῖ ἴοο Ργεσίςε ἵπ ἀε[επάίπο ἰ]πεῖν τισηίς, ταῖπον 
ἴματ, ΡΥ απανγτε]ήπσ ονου εναν πιαίοΥ απά ηενοαν 
πιακίηρ αΠΥ εοπορςδίοης ἴο ΑΠΥ 0Π6, α]ναγς ἴο Πάνε 
Ῥεχεοή5 Ρἰοίῖπσ αραἰηςί ἴΠοπα απά πιακίπο Ίναγ ΟΠ 
ἴλεπα, Ῥεισοπς Νο {εε] τεςοπίπιεπἰ αἲ μπεί σοοᾷ 
{Εογίαπε απᾶ. 5ο {αγ αξ ἴπεγ αγε αΡ]ο, ἴτγ ἴο φἴαπα ἵπ 
Όλο Ὕναγ οἳ Π, απ νἨο, οἩ ἴλλε οἴμεν παπα, 1 αΠγ 
χονεγςδε 5Ποπ]ά ἴακε Ῥ]ασε--απά ΠΠάΠΥ απο ΤῃΠο τθ- 
γεγςες νο 4ο οσον, αξ ἶς παϊατα] αΠΙΟΠΟ ΊΠεή---- 

γε]οῖοο απἀ εεῖσπο ἴα ορροταπΙϊγ ἴο αἴἴασκ. Έου 
Ώλογα ἶ5 ΠΟ 9Π6 5ο ν’θακ ΟΥ Ππροῖϊεπί ΡΥ ΠαΤΙΥΘ. ΤΠάΠ 

{ου ΠΠΣΠ, Νο ἆοες ποῖ «Ἠαπος προπ 5οπια ορρογζαπΓγ 
ἴο ἀἱςερ]αγ 5 ππα]ίος απά Ἠαΐϊγεςα, οἴἴ]μον αἶοπο ΟΥ 1ῃ 
οοπ]αποῖίοη ΥνἩ οἴμους, απᾶ ἴο ππακε 5οπχ6 οἴαἴεππεπῖ 
ὮΥ νἨΙοῃ ο ἶς οετίαϊη Το οα115ο Ραΐπ, οΥ ἴο οοηϊτίνα 
6οπ]ε πα [ίοη 5αγε ἴο οπ 16 Ἱπ]ατγ. βἰπηή]ατ]γ ἴπεγο 
{6 πο «ἶδοαςε 5ο Ιπιρετοερ[ίρ]ο το ἴ]οςο αΠῃΠοϊεςᾶ ντ]α 
1 ας πενον ἴο ἆο Ἠανπι οΥ Ῥοεσσπιο α Ππάταπος ἴο 
δοπιο αοΏΠνΙϊγ, Ραΐ ενεῃ ΙΓ 1{ ἀοος ποῖ ογεαῖ]γ Παππρεν 
ἴπε «ἰγεποῖ]ᾗ οἱ α πλα γνηί]ο ανγακο απά ν/ακίπς, αἲ 
Ίεαςί 1ἱ οοη{τοπῖς Ἠίπα Ὕνοπ Ὦς σοος ἴο Ρεᾷ απά «αςες 
Ἠίπα ἀἰςίτασίίοη απιά ἀεςίτογς Ἠὶς 5ΙΠΠΙΡΟΥ. 

3ο 1 οἰαίπι Τ ἶ5 πενεν Ρρτοβίαρ]ο ενεηπ {οΥ ἴ]ο 
οτεαϊεςί ον το Ιπάι]σε ἵπ Ἠοςμίγ απά 5Ι[ο ντ] 
Όνο Παπηρ]οςί νή]αρο: Ῥαῖ οἱ οοιγςο νε ἴπο Ἠος- 
ΠΠογ ἰς ἀῑτεοῖοά αραἰπςῖ ππεπ ΝΟ οοοΙΡΥ πο 5ππα]] 
οἵἵγ, ΥΠΟ Ἠανε α 5αροτίος {οτι οἳ σονετηπηθηῖ, απἀ 
Νο, 1 ἴπεγ ατα Ῥγιαάεπῖ, εΠ]ΟΥ α ππθαςαγε οἱ αἲς- 
ΠποίοἨι απά Ἱπβπεηπος ΙΙ ἴμο ρτουοηςα]ς Ἱ---{ου 
γοι πιαςί Ώεαγ ἴμε γαλ απά ποῖ Ῥε νοχες 1 α πιαἨ 
Ρναΐςες οἴμευς ἵπ Πὶς ἀαδίτο ἴο Ῥοποβί γοι--ππεπ νο, 
ἂρονε αἰἰ, «πατε γοιγ Ῥοτάσνς, ατα ποϊσῃροινς Το 

1 Αραπιεῖα οσσοαρὶεᾷ α Ῥοδίήοπ οἳ ἀϊδμποίίοη ἵπ Βήγηία, 
Ρεϊπρ α Ἠοππαπ οοἱοΠπΥγ (ΟΥ. 41. 9). 

ΥΟΙ,. 1ν Ἐ 1909 
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καθ᾽ ἑκάστην τὴν ἡμέραν ὑμῖν ἐπιμιγνυμένους, 
τοῦτο μὲν τοῖς πλείστοις ἐπιγαμίας ὑπαρχούσης, 
τοῦτο δὲ πολιτῶν τινων, καὶ σχεδὸν τῶν δυνατω- 
τάτων παρ᾽ ἡμῖν, τῆς παρ᾽ ἐκείνοις τιμῆς τετυχη- 
κότων- πῶς χρὴ ταύτην ἄλυπον καὶ ἀβλαβη τὴν 
ἔχθραν ὑπολαμβάνειν; 

Καὶ μηδεὶς ὑπολάβῃ με λέγειν ἆ ὡς ἄρα χρὴ τελέως 
ὑποπεσεῖν καὶ μηδὲν. ἐκείνων προαιρουµένων δί- 
καιον μηδὲ ἐπιεικὲς αὐτοὺς δεῖσθαι καὶ παρακαλεῖν' 
αἱρουμένων δὲ αὐτῶν καὶ προθυμουμµένων' εἰς 
φιλίαν, ἑτοιμοτέρους πρὸς τοῦτο φαίνεσθαι καὶ. τὴν 
Φιλονεικίαν τὴν ἐκ τῆς διαφορᾶς ἐπὶ τοῦτο µετ- 
ενεγκεῖν πολὺ κάλλιον, ὅπως αὐτοὶ εὐγνωμονέστεροι 
φανησόμεθα καὶ μᾶλλον καταφρονοῦντες χρημάτων 
καὶ τοῦ πλείονο. οὐ γὰρ, οὕτως αἰσχρόν. ἐστι 
λείπεσθαι τοῖς διὰ τὸ μῖσος ἔργοις καὶ νὴ Δία τοῖς 
πρὸς ἔχθραν ὡς τοῖς ἀπὸ τῆς µετριότητος καὶ τῆς 
Φιλανθρωπίας. ὁ μὲν γὰρ ἐν ἐκείνοις ἠττώμενος 
κινδυνεύει λαβεῖν δόξαν ἀσθενείας, ὁ δ᾽ ἐν τούτοις 
σκαιότητος καὶ φιλονικία. ὅσῳ δὴ κρεῖττον 
ἀσθενῆ δόξαι μᾶλλον ἢ πονηρόν, τοσούτῳω βέλτιον 
ὑστέρους εἶναι µαχοµένους ἢ διαλλαττομένους. 
Ἐϊκότως δ᾽ ἄν µοι προσέχοιτε τὸν νοῦν μᾶλλον 

ἑτέρων, τυχὸν μὲν καὶ ἄλλως, ἔτι δὲ κἀκεῖνο σκο- 
ποῦντες ὅτι μηδὲν ἰδίᾳ μοι διαφέρει, μηδὲ ὄχλησίν 
τινα ὀκνῶν δαπάνην ἐμαυτοῦ διὰ τοῦτο ἀμελῶ 

1 ΑΕἴΕΥ προθυµουµένων ΑτΠΙΠΙ αάάς τὰ. 
3 αὐτοὶ ΕΠΙΡΕΤΙΗ5: αὐτοῖς. 

1 ΤΠϊς νας ἵτιε οϐ οί] Πο απ Πὶς {αΐμετ, ἴποιρ]ῃ ἀοιλὈί- 
Ίε5ς ο{ οἴπετδἴοο. ἨΠονενον, Παπ Πτγ νγας ποῖ α (ανεε]ς ν]τίιθ. 

5 Ἔμο αιαττε] ποιά 5εεπι ἴο Ἠανε Ἰπνο]νεᾶ πια[ετία] 
Ἰητετερίς. 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΙΕΗΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΕΒΕ 

γοιχ οἳίγ, απά πήπσ]ο γη γοι αἰπιοςί ονετγ αγ, 
πηοςί οἳ γοι Ῥεΐπς Ῥουπά ἴο ἴπεπι Ὦγ Πες οἳ Πιαγ- 
τασς, Υηῖ]ε 5οπιθ οἰίσεις, γος, υἰτίπα]γ ἴ]ο πιοςί 
ἱπβισπ[ῖα] οἴήπεης απποπο τς, Ἠανο ορίαϊπεά ἴλπα 
ποποαγ οϐ ο ΠΖεπςΠίρ ντ παπα  ---μουν ἵπ ἴλπεςα 
οἴγοιπηδίαηποςς «Ποι]ά νε τεσατά ἴλπίς Ποςαμίγ ας 
οαςίπσ πο ραίΠ απά ἀοΐπο πο Ἠανπη ὃ 

Απά ]εῖ πο οπε Ιππασίπο ἴλπαί Γ πιοαπ νο 5ποι]ά Ῥο 
ΝΠΟΙΥ ςαρηιὶςεῖνε, απ ἴλπαί πλοῃ ἴΠεγ ατα ποῖ αἲ 
αἲ Ἱαςί οἵ Ταΐν ἵπ ἰλεῖν Ῥο]οίες νε 5Ποι]ά Ῥεςο απᾶ 
επἰχεαϊ ἴπετα: παγ, Ῥαῖ νε ἴΠεγ «ποοςο {ΠεπάςΠίρ 
απά ἀἱξδρ]αγ απ εασεγηθςς {ου 1ξ, ἴο «ον οπγςε]νες 
πΊοΥΕ {ανοπταΡβ]ο Το ἰΠῖς Ῥο]ίογ απά ἴο ἴγαπςίεν ἴ]ια 
τινα]γ οστονΊπο οαῖ οἱ ους ἀἰδαστεσπιοπί ἴο ἰΠίς 
αἰζεγπαίίνο οοΥ5ο ἶς Ταγ ποτε ογθἰίαβ]ε, α οαιγ5α 
ποςε αἶπῃ {5 ο πηα]κα Τὲ Ρ]αΐπ ἐλαῖ νο οιγκο]νες ατα 
ΠΊΟΥΘ γεαςοπαΡ]ο απά ΠΙογς 5οοτη{α] οϐ πνοαΙ απά 
Ῥετεοπα] αἀναπίασςα." Ἐον Τ ἵς ποῖ 5ο ἀἰδογασαί[α] 
ἴο Ῥτονε ΙπξετίοΥ {π αοϊίοης Ρτοπηρίεἆ Ὦγ Παϊγεά απἆἀ, 
Ὦγ Ἠεανεῃ, ἵπ ἴοςδε ν/πίο Ῥγονοκο εππγ ας Ιῖ ἰς 
ἵπ ἴποςε νΥΠίοἩ ατε ἱπςρίτεά Ὦ} α αρἰπῖ οἳ πιοάεταἴίοπ 
απᾶ Ῥεποενο]επος. Έον νἨῖ]ε Ίο πο ἶ5 οναγοοπαθ ἵπ 
ἴπε οπο ἵς Η]ε]γ {ο σαΐπ α τεριϊαίοπ {ος πηοτο Ἰνθα]κ- 
ηεςς, ἵη ἴμο οἴμεν 1 ν]] Ὦο {ου Ῥουιϊκμποςς απᾶ οοἩΠ- 
Γεπ{ίοµςηεςς. Ιπάεαά, ἴμο Ῥεϊῖεν Ιτ ἶς {ο Ὦο ἀεεππεᾷ 
Ὑγεα]ς ταίπεν ἴλαπ Ῥαςς, 5ο ΠΙΠΟΗ ἴλο πιοτγε ργε{εγαΡβ]ε 
ἰς 1 {ο Ρε {ατάγ ἵπ ππακίπο νναχ ταῖ]ου Παπ 1η ππακίπρ 
Ρεαςθ. 

Νουν ἔλεγα πλαΥ Ρο οἴπεν σγοιπᾶς αἶςο ο ψἨίο] γοιι 
πηὶσηῖ νηἴἩ τεαςοπ ραγ Ἠεεά ἴο πε ταίμεν ἴλαπ ἴο 
ἴλοςε οἴμετς, Ῥαΐ ἴΠαῖ ἶς εερεσία]]γ ἵταο Ῥεσοαιςο γοι 
οὔδετνο ἴ]αί 1 Ἰανε πο ρτ]ναῖϊε Ιπίεγεςί απά αππ ποῦ 
ἀϊδροςεά ἴἨλτοισ] απγ ἀγτεαά οἱ αηπογαπςε ΟΥ εχρεηςε 
οἨ πΙΥ Ρατί ἵο ἀἰςγεσατα ἴμο οοιγ5ε ΨΙΟἨ ἶ5 Ῥεσοσπηίπρ 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

-- ο) ε) / 

τοῦ πρέποντος ὑμῖν. ὅτι γάρ µε οὐκ ἐνοχλήσετε 
Ν / ” Δ / εν) - σ 

μὴ βουλόμενον οὐδὲ κελεύσετε ἀποδημεῖν ὥσπερ 
- νι / 

ἤδη πολὺν χρόνον ἔχοντα παρ᾽ ὑμῖν, ἐπίσταμαι 
Αα ./ ” ο / ε) ΔΝ / 

σαφῶς'---ἄλλως τε οὐκ ἀσχολούμενος ἐγὼ νομίζω 
συµφέρειν ὑμῖν οὐδὲ τοῦτον ἀποδημῶν τὸν τρόπον: 

3 ν] ϱ ”/ / ς - . » / 

-ἆλλ᾽ ὅπερ ἔφην, βέλτιον ἡγοῦμαι πᾶσιν ἀνθρώ- 
- / » Αα ε / / 

ποις, οὐ µόνον ὑμῖν, µήτε ἀναιρεῖσθαι ῥᾳδίως ἐχ- 

θραν μὴ σφόδρα ἀναγκαίαν, τάς τε πρότερον οὔσας 
- ) » 

καταλύεσθαι πάντα τρόπον, ἂν ᾖῇ δυνατὀν, τὴν ἐκ 
- / / / / ς / 

τοῦ διαφέρεσθαί τισι βλάβην μείζονα ἡγουμένους 
- / [ον / ο 

90 τῆς παρὰ τὰς διαλύσεις ζημίας. πᾶσα γάρ, ὥς 
φασιν, εἰρήνη κρείττων πολέμου, καὶ πᾶσα φιλία 

- α. ” 

πολὺ ἀμείνων καὶ λυσιτελεστέρα τοῖς γε νοῦν ἔχου- 
- / . 

σιν ἔχθρας, καὶ ἰδίᾳ τοῖς οἴκοις καὶ δηµοσίᾳ ταῖς 
πὀλεσιν. εἰρήνη μὲν γὰρ καὶ ὀμόνοια τοὺς χρω- 
µένους οὐδὲν πώποτε ἔβλαψεν, ἔχθρα δὲ καὶ φιλο- 
νικία θαυμαστὸν εἰ μὴ σφόδρα ἀνήκεστα καὶ 
μεγάλα. καὶ τῆς μὲν ὁμονοίας τό τε ὄνομα εὔφημον 
ἤ τε πεῖρα ἀρίστη καὶ λυσιτελεστάτη πᾶσι' στάσε- 
ως δὲ καὶ διαφορᾶς σκυθρωπὴ μὲν ἡ προσηγορία 
καὶ δυσχερής, πολὺ δὲ χείρω” τὰ ἔργα καὶ σκυθρω- 
πότερα. καὶ γὰρ εἰπεῖν ἔνεστι καὶ ἀκοῦσαι πολλὰ 
τῶν ἀβουλήτων καὶ πρᾶξαι καὶ παθεῖν. 

ε Δ - . Ν ϱ“ τς / Δ Δ οἱ. ἩΗ δὲ τῶν ἐγγὺς οὕτως καὶ ὁμόρων διαφορὰ καὶ 
ο μεν . Δ ζλ 5” Ἂ / Αν / τὸ μῖσος οὐδενὶ ἄλλῳ' ἔοικεν ἢ στάσει μιᾶς πόλεως, 

1 παρὰ Πεϊδ]κε: περὶ. 
5 ΑΕἴεγ χείρω Αγηϊπι ἀε]εῖες καὶ. 
ἔνεστι (ΤΟΒΡΥ., ποιεῖ ΑΤΠΙΠΗ : ἐστι. 

4 ΑΕΙΘΥ ἀκοῦσαι Βοϊδδοπαςᾶε ἀε]εῖες καὶ. 
5 οὐδενὶ ἄλλῳ Ἠεῖδ]κε: οὐδὲν ἄλλο. 

9 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΙΝΤΗ ΡΙ50ΟΟ ΒΡΕ 

ἴο γοι. Έον ΙΤ πουν ΓΗ] ννε]] γοι υν] ποῖ ἴτοιρ]α 
Ώλε αραἰηςί πιγ νήσῃηες, ος ογάεΥ πιο ἴο 5ο αβτοαά ας 
1 1 Παά αἰτεαάγ πιαςἆε ἴοο Ίοπς α 5ἴαγ ἵπ Ῥνασα ---απά 
Ῥοερίάες, 1 ἆο ποῖ Ῥε]ενε 1 απ αςςὶςί γοι ΒΥ 5αοτῖ- 
Ποῖπσ πΙΥ ]είσατε ος ὮΥ σοΐπο αὔτοας 5 ἵπ ΕΠὶς ΠΊΠΠΕΥ 
---πονενεν, ας 1 ννας ςαγίησ 1 οοηρίάεν 1 Ρεϊϊεν 
{ου πιοπ 1Π σοηοτα], απ ποῖ πιετε]γ {ον γοι, Ροῖῦ] ἴο 
το[γαίῃ ἔποπι επἰετίπσ Πσηῖ]ν Ιπίο απ΄ οππ τν νο] 
ἶ5 ποῖ εχίτειπε]γ πεσεςξατγ απ αἱξο Ὦ}γ «νετ ππεας 
Ρος5ίρ]α ἴο ριῖ απ επ ἴο εππηξ]ος αἰγεαάν οχἰςίίπο, 
γεεοσηίπο ἴλαί ἴπε ἆαππασο τοςα] πο ἔγοπα απανγο]- 
Ἠπς νν αΠΥ Ῥεορ]ε ἶς ογεαίεν ἴμαπ ἴλμο Ίος Ιποϊάεπῖ 
το ἴπε τεοοποϊ]αίίοπ. Τον απγ Ῥθασο, 5ο ἴΠπεγ 5αγ, 
ἶς Ῥοϊῖεν ἴπατ νναν, απά απγ ΓΠεπάςΠΙρ ἰ5 [αν Ρεϊίτον 
απᾶ πἹογε ΡτοβίαΡ]ε {ον πποη οἱ τίσηί ]αάσεπιοπῖ απ 
εππ{γ. πο οπ]γ Ἱπάϊνίάπα]γ {ον ους {απηῖῆες, Ὀις 
α]ςο εο]]εσῖνε]γ {ον οι οἶος. Του Ῥεασς απάἆ οοἩ- 
εοτά Ἠανε πενεν ἀαπιασεά αἲ αἲἱ ἴἼοςε νο Ἠανε 
επιρ]ογεά ἴλοπα, Ὢπετεας Τί ννοι]ά Ὄο ςατρεϊσίης 1 
εππηἵγ απά οεοπεπ[ίοιςηεςς νεγο ποῖ νετ) ἀεαα]ν. 
ν6ΥΥ πὶσΙίγ ον]]ς. Μογθονον, ψηῖ]ε «οποοτά ἶ5 α 
ποτά οἱ σουᾷ οπΊεΠ, απ ἴο ππακε ἴτία] ος 1 ἵς πιοςί 
εχοε]]επῖ απἀ ρτοβίαδ]ε {ου αἰἰ. «ωξο απἀ ἀῑςοοτά ατα 

{οτριάάϊπσ απά απρ]εαςαπί ννοτὰς ενεπ Το παἴῖεν, απ 
ΠηΙΟὮ Ὕνουςο ατγε ἰλμαίν ἀεοάς απά πποτε {οτρίάάϊπρ. 
Έου ἴπε {αοῖ ἶ5, «ἴταάε απ ἀἰξοοταά ἵπνο]νο ςαγίησ απἆ 
Πεατίηπρ σαῖά ππαΠΥ λίπος οπο παὶσηί γη ἴο ανοῖς, 
απᾶ ἀοῖπς απά εχρετίεποίης ἵπεπη ἴοο." 

Ῥαΐ ἴπε νταπσΗπςσ απἀ Παϊτεά οἱ πιο ΥΠΟ αγ 5Ιςῇ 
πθεαχ πεϊσῃροιπς, Ὑες. ΝΟ «Ἠατο ϱΟΠΙΠΙΟΠ ΒογάεΥς, ἶ5 
Ίκε ποϊμῖησ εἶξε ἴλαπ Ιπςιχτεσῖίοη ἵπ α 5ἵησ]ο οἵςγ, 

1 Ἡε Παά Ῥαΐ τεσεπ!]γ τείιγπεᾷ ἔτοπα Πὶ5 πηὶδδῖοπ ἴο Ἠοπῃο, 
Σ Τ.ε.. οη α ΠΙ55ΙΟΠ. ὃ Ίη 589 90-99. 

3 Ἡε ἀεγε]ορς ἰπῖς ἰποιρΠηί αἲ ρτεαίεν ΙἹεπρίῃ ἵπ 5 99. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ο Δ / / - Δ / ὅπου καὶ γάμων κοινωνία πολλοῖς καὶ συμβολαίων 
ΔΝ α 3 - ” 3 / / ” καὶ τὸ ἀφικνεῖσθαι παρ᾽ ἀλλήλους σχεδόν τι καθ 

- Δ 

ἑκάστην τὴν ἡμέραν καὶ τὸ συγγενεῖς εἶναι καὶ 
/ Δ / / Δ 2 / 4 

συνήθεις καὶ ξένους τρόπον τινὰ ἀλλήλοις ἅπαντας. 
παροικοῦσα δὲ πόλις ἐχθρὰ καὶ δυσμενὴς λυπηρὸν 
πάντα τρόπον καὶ δυσοµίλητον, ὥσπερ εὔνους καὶ 

/ / Ν » / 3 - Δ ή 

φίλη συμφέρον καὶ ἀγαπητόν. ἐνθυμεῖσθε δὲ ὅσῳ 
. - ϊ . ὥ 

μὲν ἤδιον ἀποδημεῖν πρὸς τοὺς πέλας οἰκείως 
” » Δ Δ ο) - σα Δ / .) 

ἔχοντας ἀλλὰ μὴ ἐχθρῶς, ὅσῳ δὲ βέλτιον τοὺς 
3 / ς ή Δ ς / α) Δ ἐπιξενουμένους ὑποδέχεσθαι χωρὶς ὑποψίας, ἐν δὲ 
ταῖς κοιναῖς πανηγύρεσι καὶ θεῶν ἑορταῖς καὶ θέαις 
ο - α / 

ὅσῳ κρεῖττον καὶ σωφρογέστερον ἀναμίγνυσθαι 
/ » / Δ / 2 λ λ συνθύοντας ἀλλήλοις καὶ συνευχοµένους, ἀλλὰ μὴ 

τοὐναντίον καταρωµένους καὶ βλασφημοῦντας. αἱ 
δὲ ἐπιβοήσεις ἑκατέρου τοῦ πλήθους ἐν τοῖς στα- 
δίοις καὶ τοῖς θεάτροις πόσον διαφέρουσι μετὰ 
ἐπαίνου γιγνόµεναι καὶ πολλῆς εὐφημίας τῶν μετὰ 
µίσους καὶ λοιδορίας; οὐ γὰρ ἀνθρώπων ἐπιεικῶν 

) λ / / -- Δ ε - » 

οὐδὲ πόλεων σωφρόνων, μᾶλλον δὲ ἑταιρῶν ἀσχη- 
µόνων ἀπὸ οἰκήματος ἑκατέρας' οὐδὲν αἰσχυνο- 

ε. » ώς 5 
µένων ῥῆμα ἀκόλαστον εἰπεῖν, ᾗ φησιν Ὅμηρος, 

/ - 2 Α εγών αἵ τε χολωσάµεναι ἀγορῆς ἐς µέσσον ἰοῦσαι 
-α 3) 2 / / / Ν Ν ΄ νεικεῦσ᾽ ἀλλήλησι, χόλος δέ τε καὶ τὰ κελεύει. 

1 ἑκατέρας] ἢ καὶ ἀγορᾶς 145095. 

1. Τπε ε]ο5ε τε]αΠοπςδΗϊρ Ρεϊΐνγεεπ οΙἵγαπᾶ οἵἳψῖ5 επιρ]αςίσεᾶ 
αἱ5ο Ίπ ἴπε Ῥ]εα ΥΥμΙοἩ Ώ]ο ππακες ἔογ οοποοτᾷ γη] Νίσαθα 
(ΟΥ. 98. 92). 

5 Γμο αποϊοπῖ ἴγανε]]ετ νας Ιατρεῖγ ἀερεπάεπί οη ρτϊναία 
Ποξδρϊἴα{γ. 

8 Ατίδίορµαπες Ροτίταγς ]α5ί 5Η6] α 5σεπε ἵπ Εοο]εβίασαθαε 
8717-9951. 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΠΣΕ, 

εἴποε ΠΙΠΥ Ἠανε ἴῑες Ροῖμ οἳ πιαντίασο απά οἱ Ριιςί- 
ηεςς, απά λετε ἶς αἰπιοςί ἀαἲ]γ νἰςΐπο Ῥαο]ς απά {οτί!, 

απ ἴμο Ἱημαδίζαπϊῖς ατα αἲ] τε]αίοά απά Ιπϊπιαϊο απ, 
5 οπο πηὶσηί 5αγ, οἨη ἴετπας οἱ Ποςρίταἴγ ντ ος 
αποϊλονγ.!. Βαΐ α πεϊσηρουτίπς οἳἵγ ἴλαϊ ἰς αἲ επ ἵγ 
απά 1] ἀἱξροσςεά ἵς α στίονοις μις ἵπ ενενγ ναγ απια 
Πατά ἴο σοῖ αἶοπο ΥΠ, ενοη αξ α οἵἵγ Ὠιας ἶ5 γνε]] 
ἀϊδροςεά απᾶ βοπᾶ]ν ἵς Ῥοπεβοίῖα] απά πΙΙΟἩ {ο Ῥο 
ἀερδίτεά. Ἐπνίπεγπιογο, οοπβίάθν Ίου ΠποὮ πιογα 
Ῥιεαδαπί 1ἱ ἵς το νὶδῖ οπε΄ς ποϊσῃροινς ὝΠεη ἴΠογ 
γε ΟΠ ἴετπας οἱ ΙπίΙπιαογ απά πο οἱ Ποςβμίγ, απἆ 
ον πιαοὮ Ῥεϊίεν 1ἱ ἶς {ου ἴλοδο Ὢο ατα οπἰογίαϊπαςα 
ΑΊναΥ {ποπ Ἠοπιε ἴο Ῥε τοσαίνοά νάπουί ἀῑκίταςι 
απᾶ Ώου ππαοὮ Ῥεϊτϊίαν απά ππογο 5οηςίρ]ε 1{ ἶς αἲ ἴ]μο 
6ΟΠΙΠΙΟΠ τεβσίοιις σαϊλετίησς απά {οςνα]ς απἆ «ροο- 
ἴαο]ες ἴο ππῖηπσ]ε ἰ{ορείμον, ]οἰπίπο γη οπε αποϊῃμεγ 
ἵπ ΟΟΠΙΠΙΟΠ 5αοτίΠοςο απᾶ Ῥταγεν, ταΐμον ἴπαπ ἴλα 
ορροςίἴε, οαπδίησ απά αβιςίπσ οπα αποίμον. Απά 
μονν ἀἰβογοπί αχο ἔ]λο «οιίς οἳ ἴ]ο Ραγίΐσαης οῇ εαο] 
οἳ ἔννο οἶίες ἵπ ἴῃε ςἰαάίππι απᾶ ἴ]πο ἰμοεαίτο, νε 
αἰτετες ἴπ ρταῖςο απἆ σεποτοις ασο]αππαίοῃ., {γοπα ἴπε 

ογίος π/ΠΙομ ατα αἰίοντος ἵπ Παϊτοεά απά αὔιςα! Του 
ἴλοςο ουἱρανςίς ατα ποῖ {ου γθαδοπαβ]ο Ππεπ ΟΥ νγε]]- 
Ρεβανεςά οἶῖος, Ὀιαϊ ταίπον {ου Ιπάεσοεπί Πατ]οίς, νο 
ατα ποῖ αἲ α αξΠαπποά ἴο αἴἴτοι Ποσοπίίοις ρῄταδες, 
εασ] {γοπι εν τεερεοίῖνε οπαπαρογ,” αξ Ηοπιεγ ραῖς 1, 

Ἠλ]ιο ἵπ α ταρο Το πηϊζ-αξδςεπωΡΙγ σο 

Απά Ραπάγ ἱηςα]ΐς. 5ο Εποίγ οπο]εν Ρίάς.' 

4 Τῃο ννοτᾶς οἳ Άαποας ἰο ΑΔοβί]]ος, ΓΠίαά 90. 909-050. ατο: 

αἵ τε ᾿χολωσάμεναι ἔριδος ἱπέρι θυµοβόροιο 
γεικεῦσ᾽ ἀλλήλῃσι µέσην ἐς ἄγυιαν ἰοῦσαι, 
πολλά τ᾽ ἐόντα καὶ οὐκί χόλος δέ τε καὶ τὰ ο ίαν 

Ἠας Ώιο {ογροῖίεη ἴμε Ῥαδδαςο, ΟΥ ΡΙτροδεΙγ οοπιρτεδςες 1, 
ου 15 πο τεοοτάῖπς α νατίαπῖ νοτδίοη 2 
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ΡΙο ΟΠΠΒΥΡΟΣΤΟΜ 

30 / 1 δν ο. ας Ν Ν / ε / δε” 
ποσου 1] ταυτα εστι το μη πασχειν; ποσῳω Έ 

91 

πλείονος τὸ μὴ ποιεῖν; ποῖον δ᾽ ἂν τοσοῦτο γένοιτο 
χρημάτων πλῆθος ᾖ ἢ χώρας μέγεθος ἀνθ᾽ οὗ προσ- 
ήκει τοὺς νοῦν ἔχοντας ἀνθρώπους. ἀντικαταλλάξα- 
σθαι τὴν καθ ἡμέραν εὐφημίαν, τὸ πρεπόντως μὲν 
θεᾶσθαι,' προθύµως δὲ ἀποδημεῖν; καὶ μὴν τά γε 
τῆς χώρας καὶ τὰ τῆς θαλάττης καὶ τὰ τῶν ὁρῶν 
ἐξ ἅπαντος ὑμᾶς εἰς τὸ αὐτὸ συνάγει καὶ μὴ βου- 
λομένους" ἀναγκάζει χρήσασθαι ἆ ο ἐκεῖνοί 
τε γὰρ δέονται τῆς παρ᾽ ἡμῶνὸ ὕλης καὶ ἑτέρων 
πολλῶν καὶ ἡμεῖς οὐκ ἔχομεν οὔτε εἰσαγαγέσθαι 
δι ἑτέρου λιμένος οὔτε ἐκπέμψαι τὰ γιγνόµενα 
παρ᾽ ἡμῖν. 
Ηῶς οὖν οὐχ ἁπάντων δυστυχέστατον ὠνεῖσθαι 

μὲν ἑκάστους παρὰ ἀνθρώπων οὐ φίλων, ἀποδίδο- 
σθαι δὲ τοῖς μισοῦσι, κατάγεσθαι δὲ παρὰ τοῖς 
βαρυνοµέγνοις, ὑποδέχεσθαι δὲ τοὺς λοιδοροῦντας, 
συνεστιᾶσθαι δὲ ἐνίοτε τοῖς ἀλλοτριωτάτοις" ἐὰν δὲ 
πλοίου τις ἐπιβαίνῃ, σαφῶς εἰδέναι καὶ τὸν κυβερ- 
νήτην, καὶ τοὺς ναύτας ἅπαντας καταρωµένους: τὸ 
δὲ πάντων ἀηδέστατον ὅραμα ἐχθρῶν, τοῦτο ἀεί 
ποτε ὁρᾶν καὶ πλέοντας καὶ βαδίζοντας, καὶ τού- 
τοις ἀεὶ πλείστοις κατὰ τὰς ὁδοὺς ἀπαντᾶν, πονη- 

ρὸν καὶ δυσχερῇ σύμβολον, ὥστε πάντως εἰπόντα 

1 πόσου 2Ε]ά4εηΠ : πόσῳ. 
3 πόσῳ δὲ Επιρετ]ς: ὅσῳ δὴ. 
ὃ θεᾶσθαι Ἠεϊδκε: θεάσασθαι. 

4 ΑΕΙΘΓ βουλομένους Επηρετῖας αἀάς καὶ. 
5 ἡμῶν Ατηϊπι: ὑμῶν. 

1 Α ρ]αποε αἲ ἴμπε πιαρ γγοι]ὰ οἰατ!γ πῖς δἰαἰοπιεπί, Ῥτιδα 
αγ «Ἴοδε Ῥεπεαί]μ ἴπε ποτί]λετη 5Ίορες οἩ Ναγδίαπ ΟΙγπιρις, 

196 
. 



ΤΗΝ ΕΟΒΤΙΗΤΗ ΡΙΡΟΟΙΓ ΠΗΡΕ, 

Ηον πας], πα, ἶς 16 ννοτίἩ ἴο ανοῖᾷ οχρεγεποῖπσ 
ἴλεδο λίπος 2 ἨΠον πΙΙΟΗ πἹογο Το ανοίᾷ ΙπβΙοίἴπο 
Όπεπα οἩ οἴλοις  ἨΠαϊ απιοαπῖ οἳ ΠΙΟΠΕΥ ου εχ[εηῖ 
οἳ Γεγγίζουγ γνου]ά Ὦε 5ιιο] ας ἴο ν/ατταπῖ 5οηςίρ]ε πιο 
1η Ρατίετίις []οτοίου ἴΠο «οοπ]γ Ἰαπσιασε οἱ ἰ]αῖν 
ἀα1]γ Ἰἶνος, ἐεῖν Ῥεσσπιίπο οοπαοῖ αἲ δρεοίασ]ας, απᾶ 

Ὠνείν γεαίποςς ἴο σο αβτοαά ἳ Επατίπεγπογε, ἴ]μο 
νετγ ]απά απά 5εα απ πποιη{αίῃς ἵπ εναυγ ἵναγ Ὀνίπς 

γοι Ῥεορ]ε ἴοσείμπεν απ, ονεπ 1 γοι ἀῑά ποῖ ν]ςῃ 11, 
εοιπρο] γοι ἴο ἆσοαὶ νἩἩ οπο αποϊἸογ.  Ἐον πο οΠΙγ 
4ο ἴ]ε Αραπιείαηπς που ο ππρον απά ΠπαΠΥ οἴῃογ 
Ὀμησς ας να]. Ρἳ ννο οιγςο]νες Πανο πο οἴ]μουν ΠατροιΥ 

ἴπτοι ση νο το ἱπιροτί {ονείσπ σοοᾷς οἨ το εχροτί 
ους ον ἀοπιεςίίο ργοᾶιοῖς. 

Ίς τί ποῖ. ἴπαεμ, πιοςί απ{ογίαπαῖία ἰπαί οασς «Ποι]ά 
Ἠανο ἴο Ῥιαγ Γοπι ππεη Πο αγε ποῖ Εποπάς απά 5ε]] 
ἴο πιεπ ΝΠοΟ Παΐο ἴποπα, ἴο οπῖίαν πα ροτί οἳ πιεῃ 
Νο αγο Ἱγκος αἲ ἰ]οῖν Ῥγεξεπος, ἴο αβοτά ΠοδρίταΙ{γ 

ἴο Πιεπ ΝΤΟ τονί]ο ἰπεπι, απά αἱ ἴἴπιαος [ο τουπο αἲ 
α Ῥαπαιεῖ ποχῖ [ο ποπ Πο αγο πποςῖ Ποςί1]ο το ἴΠαπα; 
ΠΕ οπο ἴα]κος Ραδξασο οἨ α 5Ηἱρ. ἴο Κπον ο]οατ]γ ἴπαί 
ΡοῖἩ ἴπο «Κίρρεν απά αἱ Πῖς ογεν αγο πια{ετίπρ 
ογςες αἲ πι; απά ἴο Ἠανο εναν Ῥοεΐοτο οπο΄5 6γες, 
νοί]ου σαἱΗπο οἳ ννα]κίπο, ἴ]λο πιοςί ἀἰδταςίσξβα] εἰσῃί 
ο αἲ1, ιαῖ οἳ εποπ]]6ς, απά αἱνναγς ἴο εποοΙΠΙΕΥ 51οἩ 
Ῥεγδοης ἴπ οσγεαίεςί πιπηρθνς οἩ οπε΄ς ἰτανε]ς-- απ 
ενΙ] απά ἀἱξαστεσεαβ]ο ΟΙΠεΕΠ Ζ---ᾱ- ἴ]πο τος]: οἱ νη]ίοἩ 
οπς ἶς αρεο]αίε]γ 5αγε ἴο Ἠανε σαϊᾷ δοπιεϊηίπς αῑς- 
8σγεεαβ]ο οΥ ἴο Ἠανο Ποατὰ 1τ σαἰᾷ αροιῖ Ἠήπαδε]Γ ας 

Ὑπί]ο Αραπιεῖα Ίαγ α 5ποτί ἀῑδίαποο ποτην/εδί οπ ἴπε 5ποτα 
οἳ ἴπο δύπς Οἰαπιςδ. ὨὈϊο΄5 τεξετεποῬ Το ἴπε πποιπίαϊῖης ἶ5 
πιοδῖ αρρτορτ]αϊο, 5ἶπσε Τζ νγα5 ἴπε πιοιπίαϊης ἴλπαί Ῥγοᾶιισεᾶ 
ἴπε «ἴππρεγ ν/ΠῖοἩ Ἠε ππεη[ίοης α5 α πιοςδί Ἱπιροτίαπί ατίῖσ]ε 
ος εκρογ!. 

Σ (μαποε πιεεπρς απ 5αγίηρς Ὕνετε γτερατάεὰ 5 ΟΠΙΕΠ5. 
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30 τι παρελθεῖν ἢ ἀκούσαντά δυσχερές; ὥστε ἔγωγε 
ἐνεθυμούμην πολλάκις τὴν τῶν ἀνθρώπων ἀμαθίαν 

Δ / ϱ/ - / » / Δ 

καὶ διαφθοράν, ὅτι τῶν σφόδρα ἀδόξων καὶ φαυ- 
λοτάτων ζῴων χείρους εἰσὶ ταῖς ψυχαῖς. οἱ μὲν 
γὰρ ἄνθρωποι πολλάκις ἐντυχόντες «ἀλλήλοις μά- 
χονται καὶ λοιδορηθέντες ἀπίασιν' οἱ δὲ µύρμηκες 
οὕτω πυκνοὶ βαδίζοντες οὐδέποτε ᾿ἠνώχλησαν ἆλ- 
λήλους, ἀλλὰ πάνυ πράως ἐντυγχάνουσι καὶ παρ- 
/ 9 Δ - » 3 4λ ίασι καὶ βοηθοῦσιν ἀλλήλοις. 

3 Καὶ μὴν τὸ νῦν συμβεβηκὸς περὶ τὴν ἡμετέραν 
/ . ΔΝ » Ν ϱ - Δ / 

πόλιν τὸ μὲν ἀληθὲς ἅπτεται πολλῶν καὶ κνίζει 
τοὺς ἄλλους πάντας, ὅτι δὴ τὰς δίκας ὑμεῖς ἆπο- 
δέχεσθε καὶ παρ᾽ ὑμῖν αὐτοὺς ἀνάγκη κρίνεσθαι;: 

ϱ) Δ Αα. / / Δ 

χρὴ δὲ δι αὐτὸ μᾶλλον φΦιλανθρώπως ἔχειν καὶ 
μὴ παρέχειν ἑαυτοὺς ἐπιφθόνους. αὐτίκα' πρέσβεις 
οἱ χειροτονηθέντες ἐπὶ τοῦτο τὸ πρᾶγμα πόθεν 
ἀπίασιν; οὐκ ἐκεῖθεν; οὐ παρὰ τῶν ἐχθίστων 
ο ρης δρ ς. καὶ χρήσονται τῷ λιµένι 
τῆς ἐχθρᾶς πόλεως; η κύκλῳ περιίασιν, ὥσπερ 
χαλεπῆς καὶ ἀβάτου τῆς ἐγγὺς ἡμῖν θαλάττης; 
ἐγὼ μὲν γὰρ καὶ τοῖς πρότερον διαφεροµένοις 
πρὸς τοὺς ἀστυγείτονας ταῦτα ἡγοῦμαι χαλεπώ- 
Τερα καὶ βαρύτερα τοῦ λαβόντας" ὅπλα βαδίζειν 
εἰς τὴν χώραν ἢ προσβάλλειν τοῖς τείχεσιν ῆ τὰ 

84 δένδρα κόπτειν ἢ τῷ καρπῶ πὂρ ἐνιέναι. τούτων 

1 Ἐπιροετίας ἀε]εῖεὰ ὥστε . . « δυσχερές. 
3 παρίασι] παριᾶσι (0οΡεῖ. 

ὃ ΑΕἴεγ αὐτίκα Ατπϊπι ας οὐ. 
4 λαβόντας (45α41ΡΟΠ : λαβόντος. 

1 Τμε απίπια] ΚΙπράοπι, απᾶ εδρεοϊα]]γ ἴ]πε απἲς, Ρτον]άοὰ 
Ὦ1ο νι Πὶς πιοςδί εβεσ[ῖνο Π]αςίταίίοης. Ο8.,ε.ρ.., 88 40-41. 

Σ 08, 8 10 απά ποῖαε. ΤΠ ννοι]ά 5οεπι ἴπαῖ Ῥνδα ς Ιαα1ο]α] 
αΙΤΠΟΤΙΥ νγας α τεσεπῖ ασααἱ5ΙΙοη. 
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ηε ραδ5ες Ὦγ 2 Ῥο Τ πανε οὔεπ τεβεοῖοά οἩ ἴ]ε Εο]]γ 
απά ἴ]ο οογταρίίοη οῇ πιαπ]ίπά, ποϊίπο ἴ]λαξ πιεη αγα 
ερίναα]]γ Ιπ{οτίογ το ἴπε πιοςί ἀεερίςεα απά πιοαπεςί 
εγεαίαχες. Του Παππαπ Ῥοΐπσς οὔἵεπ οοπ]ε Το Ῥ]ουνς 
οη πιεείίπσ οπε αποίᾖαεγ, απά Ῥείοτγε ἴεγ Ρρατί ἴπεγ 
Ἠανο εχεμαπσεᾷ αβιςδίνο Ἰαησιασο: γεί ἴῃα απίς, 
αἰΠοισῃ ἴΠεγ σο αροιῖ ἵπ 5ο θγναγπς, πενεγ Ῥοΐπεν 
οπε αποϊΠετ. Ραΐ απῖίε απιἰσαΡ]ν πιεοῖ απά ραςς απά 
αςςὶςί οαςἩ οἴἰμετ.Ι 

Αραίΐπ, ἴ]λαί νπίο] Ίας πουν’ οοπ]ε Το ραςς τοσατάίπς 
οασ ον ἵπ ἴταϊα ἴοισμος Ἱπιπιαϊῖε]ν ππαπγ Ῥεορ]ε 
απ Ἱπηίαίες ντϊποαϊ οχοορίίοη ἴποςο νο απο ποῖ 
{γοπι Ῥνγασδα, Ώδσαιιςε ΤΕ ἷς γοι νηο Ἠοαγ τλεῖν Ίανν το ὃς 

απᾶ 1 ἶς ἵπ γοιν ον Πιαϊ ἴπεγ πηαςί ςἴαπά τα] 3 
Ραῖ γοι οασλί οἩ. ἔμαί αοσοαπῖ ἴο Ῥο6 ἴ]ο πιογο 
στασίοας απἀ ποῖ ππακο γοιγκε]νος ορποχίοις. Έον 
Εχαπιρ]ς, Ώτοπα γγ]αῖ Ῥ]ασο ν]] οπνογς «ποξεπ ἔου λίς 
{αποίΊοη 3 εεί ος ΝΠΙ τί ποῖ Ῥε ἔτοπι Αραπιεῖα ὃ 
ΥΠ] ΙΠεγ ποῖ 5οῖ ουἵ οἩ ἴΠείγ νογασο {γοπι ἴΠε «Πογες 
οἱ ἰΠεῖτ Ῥή{ογοςί ἔοος, απά σα ἴ]ο ἨΠατροιν οἳ ἴμε 
επεπιγ 5 ον ὁ Ον η] ἴΠεγ πιακο α ἀείοανγ αγοππά 

Π, ας 1 ἴμε -οα αἲ οιΥ ἆοονς πογο ἀἰβιοι]ί απά ἵτ- 
αοοοςςῖρ]ο 2 Ας {ου πιο, [ Ῥο]ονο ἴ]λαί ἴποςο αἷςο 
Νο ἵπ ἆαγ» σοπε ὮΥ νοτγο αἲ νατίαηπος νι Πεῖν 
πείσ]λύοιγς ἔουιπά 51ος Ιποϊάσπίς Πατάον ἴο Ώδαν απά 

πἹογθ οτΊονοις ἴΠαπ ἴλαῖ Ρεορ]ο 5Ποι]ά ἴακα αρ αγηως 
απά ἱπναᾶς [είν οοαΠγ οἳ αἰἴασ]ς ἐλεῖν {ογϊβσα- 
Ἠοης οΥ οαῖ ἄονπ ἴπεῖγ τους οὐ δεῖ βτο ἴο ἴΠεῖγ ογοΡς. 

Έον αἰίποασ], ἵπ πιγ ορίπίοΠ, 5αςἩ αοἰῖοης αγο παντα 

ὃ Ῥο551ΏΙγ τοῦτο τὸ πρᾶγμα παν τείετ ἴο ἴπε ποροἰαῖοις 
ονοΥ τοσοποϊ]Παἴίοπ η Αραππεῖα: Ὀιῖ Ὕνε Ἠανε πο οἶπεγ 
ενίάεποε ἴλαῖ ἴποδε ποεροβαἰῖοπς Ἰηπνο]νεᾶ α νογασε--ῤρτε- 
5ιπιαβ]γ ἴο Ἠοπιε---απα 1ὲ 5εεπις πΊοτε Ι]κε]γ ἴ]ιαί Πο ΠπεαΠ5 
πε -' Βιποοῃ ᾿ οἳ επνογ απ ἶ5 ἰπ]π]κίπρ, ποῖ οξ ἴπε ἵπι- 
πησς]αῖε 5Ιπαϊἴίοπ. Ὀαἱ οἱ α 5Ιπαίίοῃ τερι]ατ]γ Ῥτεδεπί. 
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γάρ, οἶμαι, χαλεπῶν ὁ ὄντων, τῷ παντὶ χαλεπώτερόν 
ἐστιν, ἀφ᾿ ὧν γίγνεται, τὸ τῆς ἔχθρας καὶ τὸ τοῦ 
μίσους. οὐ γὰρ ἔστι φανῆναί ποτε ἀπὸ τούτου 
τοῦ πράγματος ὠφέλιμον οὐδὲν' οὐδὲ χρηστόν. ὅ 
τε γὰρ τῆς ἔχθρας καρπὸς ἀπάντων” πικρότατος᾽ 
καὶ δριμύτατος, ὥσπερ, οἶμαι, τοὐναντίον ὁ τῆς 
εὐνοίας ἥδιστος καὶ λυσιτελέστατος. τὸ γὰρ µηδέ- 
ποτε εἴκειν μηδὲ παραχωρεῖν τῷ πλησίον, λέγω δὲ 
χωρὶς αἰσχύνης, μηδὲ τῶν μὲν τυγχάνειν αὐτούς;' 
τὰ δὲ παριέναι τοῖς ἄλλοις, οὐκ ἀνδρεῖόν ἐστιν, 
ὥσπερ οἴονταί τινες, οὐδὲ µεγαλόφρον, ἀλλ᾽ ἀνόη- 
τον καὶ ἀμαθές. 
Οὐχ ὁρᾶτε τοῦ ξύμπαντος οὐρανοῦ καὶ τῶν ἐν 

αὐτῶ θείων καὶ μακαρίων αἰώνιον τάξιν. καὶ όμό- 
νοιαν καὶ σωφροσύνην, ἧς οὔτε κάλλιον οὔτε σεμνό- 
τερον οὐδὲν οἷόν τ᾽ ἐπινοῆσαι; πρὸς δὲ αὖ τῶν 
λεγομένων στοιχείων, ἀέρος καὶ γῆς καὶ ὕδατος καὶ 
πυρός, τὴν ἀσφαλῆ καὶ δικαίαν δι αἰῶνος ἆρμο- 
γίαν, μεθ) ὅσης εὐγνωμοσύνης καὶ µετριότητος δια- 
µένειν πέφυκεν αὐτά τε σωζόμενα καὶ σῴζοντα τὸν 
ἅπαντα κόσμον; σκοπεῖτε γάρ, εἰ καί τισι δόξει 
µετέωρος ὁ λόγος καὶ οὐ πάνυ τι ὑμῖν συμπαθής, 
ὅτι ταῦτα «πεφυκότα ἄφθαρτα καὶ θεῖα καὶ τοῦ 
πρώτου καὶ μεγίστου γνώμῃ καὶ δυνάµει κυβερνώ- 
µενα θεοῦ τὸν ἅπαντα χρόνον ἐκ τῆς πρὸς ἄλλη- 
λα φιλίας καὶ ὁμονοίας σώζεσθαι Φφιλεῖ, τά τε 
ἰσχυρότερα καὶ µείζω καὶ τὰ ἐλάττω δὴ᾽ δοκοῦντα. 

1 οὐδὲν αἀάεὰᾷ Ὦγ Ἠεϊδκο. 
ἁπάντων Ἠείδ]κε: ἀπὸ πάντων. 

πικρότατος [] : µικρότατος ΝΙ. σµικρότατος Β. 
. 4 ΑΕἴεΓ αὐτοὺς Αγηϊπι ννοιι]ά αἀᾶ ἀξιοῦν. 

ὅ ΑΕἴεγ ὁρᾶτε Αγηϊπι νγοιι]ά αα τὴν. 
δ καὶ αἀάεὰᾷ Ὦγ Πεϊδκο. 1 δὴ Επιρεγίας5: δὲ. 
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ἴο Ῥεαχ, α[οσεῖ]ον Πατγάεν ἴο εαν αγα ἴπε ραδσίοις 
οἱ εππηγ απ Παϊτος ννΠΙοἩ οαςε ἴποπηα, Γον Εποπα 
5ποἩ αοθνΙϊγ ας ἴλὶς ποϊλίπο Ῥοεποβοία| οὗ αςοβα] ος 

εναν ροςςῖρ]γ οοππε Το ρας.. Τον ο Ες οῇ επ γ 
6 πιοςδί Ρἰίεν οἱ αἰἱ απά πιοςῦ «Πποίπο, ]αςί ας, 
πηεΠ]π]κς, 1 ορροςίἴο, πο Εις οἳ σοοάν]], ἶς πιοςί 
Ρα]αϊαβρ]ο απἀ ρτοβίαβ]ο. Τον ἴ]λο απ] ήπσποεςς οΥεΥ 
το γἱε]ά οἳ ππακε εοποεδδίοπς ἴο ος πεϊσῃροιι--- πα 
15, ντποιϊ α Εεε]ίπσ οϐ Παπ Πα ἰἴοπ-- ος ΗΙ]ε τεοεῖν- 
πο 5οππς [Πίπσς οπγδε]νος. ἴο οοποθάθ 5οπ1θ ἴο πα 
οἴμοις, ἶς ποῖ ππαπΙγ οοπάιοῖ, αξ 5οπιο Ιππαρίπε, Ραἳ, 
οη ἴμε οοΠίτατγ., 5οηςε]εςς απ 5ἱαρία. 

Ώο γοι ποῖ 5εε ἵπ ἴΠε ΠδανεΠς ας α νΠο]ε απᾶ ἵπ ἴμο 
ἀῑνίποε απἀ Ῥ]εςςοά Ῥεΐπσς ἴαί ἀννοι] ἰογοίη Ἱ απ 
οτάεν απά οοποοτά απᾶ 5εἩ-οοπίτοὶ νο ἴς οἴοτγπα], 
λατ νη]οῖ 1 ἰς ἱπιροςβίρ]ε ἴο οοποθῖνε οἳ απγίμίπο 
εἶπεν πιογε Ῥοαιξα] οἳ ππογο αασαςίτ Γπατί]εν- 
ΠΊΟΥΕ, 4ο γοι ποῖ 5εε αἶςο ἴμο ἴαρ]ο, τίσῃβίεοις, ευεν- 
Ἰα5ῖτπο οοποοτᾷ οἱ ἴλο εἰεπιεπίς, αξ ἴπογ ατε οαΗεά 
--ᾱἳἵχ απά οαγί απᾶά νψαΐον απά Ώτο- ψ ν]αῖ 
γεαςοπαβ]εποεςς απά πιοάεταίίοπ 1 ἵς ἴμεῖγ παϊιγο ἴο 
οοπΏπας, ποῖ οπ]γ ἴο Ῥο Ῥτοδεγνεά ἴπεπιδεί]νος, Ρα 

85ο ἴο Ῥγεδεγνε ἴπο επ[ῖτε απίνεγςοδ Έον ενεν 1 
ἴπε ἀοοϊτῖπε γ]] 56εΠα ἴο 50ΟΠ1Π6 απ αγ Ταπογ απᾶ 
οπς Ῥοςςοςδεῖπσ πο: αβΙΠΙΙΥγ 1 αἲ αἲἲ νι γοιτςε]νες, 
γοα 5Ποι]ά οὔκοετνε ἴμαϊ ἴπεςο ἰλίπσς, Ῥεΐπς ὮΥ 
παΐιτο Ἱπάακίγασρ]ε απ ἀῑνίπε απά τεσα]αϊοά Ὦγ 

ἴπε Ῥιτροςε απἆ Ρονεγ οἱ ἴ]λο βνςί απά στοαῖἴεςί σος, 
ατα ψοπῖ ἴο Ῥε Ρτεδεννεά αξ α τεδα]ί οἱ ἐΠοαίν πιαίαα] 
ΕηεπάςΠΙρ απά «οποογᾶ {ον ενον, ποῖ ΟΠΙΥ ἴλο πιογε 
Ῥουγεγ{α] απά ογδαίεν, Ραΐ αἷςο ἴμοςε τερια[εᾷ {ο Ρε ἴμε 

1 Πο ρ]απεῖς. 
3 Ἔπε ννοτά '' αβιπΙϊψ νας α ἴοεμηίσα] ἴεγπα ος ἴπε 9ἱοἵος, 

π/Ποδε ΡΠΙΙΟ5ΟΡΗΥ οσσπρίος Πο ἔγοπι Πεγε ἴο ἴπε επ. 
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ταύτης δὲ τῆς κοινωνίας διαλυθείσης καὶ στάσεως 
ἐπιγενομένης οὐχ οὕτως ἀνώλεθρος οὐδὲ ἄφθαρτος 
αὐτῶν ἡ φύσις ὥστε μὴ ταραχθῆναι καὶ τὴν ἁμή- 
χανόν τε καὶ ἄπιστον, ὥς φασι», ὑπομεῖναι φθορὰν 
ἐκ τοῦ ὄντος εἰς τὸ μὴ ὄν. ἡ μὲν γὰρ λεγοµένη 
παρὰ τοῖς σοφοῖς ἐπικράτησις αἰθέρος, ἐν ᾧ τὸ 
βασίλειον' καὶ τὸ κυριώτατον τῆς ψυχικῆς δυνά- 
µεως ὂν' οὐκ ἀποτρέπονται πῦρ ὀνομάζειν πολ- 
λάκις, ὅρῳ τε καὶ πράως γιγνομένη' ἔν τισι χρόνοις 
τεταγµένοις, μετὰ πάσης φιλίας καὶ ὁμονοίας ἔοικε 
συμβαίνει. ἡ δὲ τῶν ἄλλων πλεονεξία καὶ δια - 
φορὰ παραγόµως γιγνομένη τὸν ἔσχατον ἔχει κύν- 
δυνον «ὀλέθρου, περὶ τῶν ὅλων οὕποτε ἐσομένου" 
διὰ τὸ πᾶσαν εἰρήνην καὶ δικαιοσύνην ἐν αὐτοῖς 
ὑπάρχειν καὶ πανταχοῦ πάντα δουλεύειν καὶ ἕυν- 
ακολουθεῖν εὐγνώμονι νόµωῳ πειθόµενα καὶ εἴκοντα. 
Οὐχ ὁρᾶτε τοῦτο μὲν ἥλιον νυκτὶ µεθιστάµενον 

καὶ παρέχοντα ἀνατεῖλαι τοῖς ἀφανεστέροις ἄσ- 
τροις, τοῦτο δὲ σελήνην ἐῶντα καταλάμψαι τὴν 
ἅπασαν γῆν ἐν ἐρημίᾳ τοῦ κρείττονος φωτός; 
τοῦτο δὲ ἄστρα ὑποχωροῦντα ἡλίῳω καὶ μηδὲν 
ἡγούμενα πάσχειν μηδὲ ἀπόλλυσθαι διὰ τὴν ἐκεί- 
νου τοῦ θεοῦ' δύναμιν; τοῦτο. δὲ αὖ τὸν ἥλιον 
περὶ µέσην ἐνίοτε ἡμέραν ἐπισκοτούμενον σελήνης 
ἐπιδραμούσης, ᾗ τὸ φῶς αὐτὸς δίδωσι, πολλάκιφ 
γε μὴν, ὑπὸ τῶν ἀσθενεστάτων νεφῶν ἀποκρυπτό- 
μενον ἦ τινος ἀραιᾶς ὁμίχλης περί τε λίµνας καὶ 
ποταμοὺς ἱσταμένης, ὡς ἔσθ᾽ ὅτε ό εἴργεσθαι 

1 βασίλειον] βασιλεῦον ΑτηΠϊπι. 5 ὂν] ὃ Αγηίπι. 
Ἅ γιγνοµένη Πείδκε: γιγνόμενον. 

4 ἐσομένου] ἐσόμενον ΑΤΠΙΠ. 
ὅ τοῦτο δὲ] καὶ Αγηίπη. 

8 ἀπόλλυσθαι] ἀδικεῖσθαι ἨΠεινγετᾶεῃ. 
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ΤΗΝ ΕΟΒΤΙΗΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

ν/εακον. Βιαΐ ννογε ΓΠῖς ραγίποειςΠίρ [ο Ρε ἀἰδεο]νεςά απἀ 
ο Ῥε {ο]]οννεά Ὦγ 5εά(ίοπ, είν παίαγε ἶς ποῖ 5ο Ιπάο- 

εἰτισοΏῖβρ]ε οἵ Ιποογγαρ[ρ]ο ας ἴο 65οαρο Ῥείΐπσ ΤΠτουνπ 
Ἰηῖο οοπ/{αδίοη απά Ῥείπο ςαρ]εοῖεςά ἴο ν]αῖ 15 Γευπιεὰ 
ἴμοα Ιποοποείναρ]α απ ἱπογοςαίρ]ε ἀεςίγασίίοι. ἴοπα εχκ- 
Ἰφίεπος ἴο ποπ-εχίςίεπος. Τον ἴπο ργοάοπηίπαπος ος 
Όιο εἴμεν ο νΥπΙοἩ ἴπε δε ππεπ 5Ρεα]κ-- ἴμο εἶπεν 
πετεῖα ἴμε τα]πο απά 5Ἱργεππο εἰεπιεπί οϐ. Τς 
ορια] ρούνεν ἴμεγ οβίεπ ἆο ποῖ ςἨτίη]ς ἔτοπα οα]πο 
Πτε- -ἰακϊπο Ῥ]αςε αξ 1 ἆοος να Ἠπητα οι απἀ 
οεπί]επεςς νηίπ οργίαϊη αρροίπἰεςἆ «γο]ες. οοσή5 πο 

ἀοαδί να οπίίντο ΓΠοπάςΠΙρ απά οοποστᾶ. Όπ ἴμε 
οἴπεν Ἰαπά, ἴ]λο στεθά απά οἴγίίο ο αἰ] εἰξε, πιαπῖ- 
{ερίΐπο 11ςε]{ ἵπ νἰο]αίίοη ος Ίανν, οοπίαίης ἴ]λο αἰπιοςί 
τ]θ]ς οἳ τη, α ταίπ ἀεςιπεά πονεγ ἴο εποι]{ πε 
επίίτο απίνεγςο {ΟΥ ἴ]ε τααδοπ λα οοπαρ]είο Ῥθαςε 
απᾶ τισῃίεοιςηεςς αγε Ρτοςοπί ἵπ 1 απά αἲἰ λίπος 
ενεγγν/οτο 5ετνε απ αἴϊοπα προπ ἴ]ο Ίαν οϐ ΤθᾶδοἨ, 
οβεγίπςρ απά γ]ε]άίπο το 1. 

Έον εχαππρ]ε, 4ο γοι ποῖ οΏσθγνο Που ἐ]ς 51η 

οἶνος Ῥ]ασοε ἴο πἰσ]αί, ρενπα πο ἴλα ππογο οΏδοιγε 
πεανεπ]γ Ῥοάἱος ἴο τῖδο απἆ οἨίπο, απά αραῖπ Ίου 1ὲ 

α]οννς λα ΠΟΟΠ Το Ποοά να Πσ]ί ἴμο ν]ο]ο εαγί]ῃ 
ἀππίπο ἴ]ο αΏσεποε οἱ ἴπε σγεαίοΥ Ἰππηίπαγ τ. Απά 
αραἶπ, ου ἴ]ο οίαγς πηακο Ίναγ {ου ἴλο 5απ απᾶ 4ο 
ποῖ {66Ι ἴΠεγ ατε Ῥεΐπς πςίγεαϊεά οἨ ἀοδίτογοᾶ 
Ώπτοισ]ᾗ ἴ]λαί σος ρονετξ Απά αραίῃπ, Ἰον πε 
5ΙπΠ «οπιείίππες αροιῖ πιϊά-άαγ ἵς ἀατκεπεά νηετ ἴ]ε 
ΠΊΟΟΠ ρα55ε5 ονεν {ζ-- ἴε πιοοπ ο ΥΥΠΙΟΙ ο Ἠήηςε]{ 
οἶνες Πὶς Ἠσ]ί-- απαά ΕαγίΠεγππογα, Ἀουν ἴλο 5απ οίζειι 
15 ΠΙάάεπ Ὦγ ἴπε πιοδῖ ἴεπαοιις ο]οιιάς οΥ Ὦ} 5οπηο ἐίπ 
ναροαγ ατὶσίπσ πθαχ ροπᾶς απά τῖνεγς, 5ο ἴπαϊ αἲ ἔππες 
Όλο 51η ἶς οοπηρ]εῖίε]γ οί ἵπ, νπ]εσί ολοι ἔἴπιες 

Ἰ τοῦ θεοῦ ἀε]είεὰ Ὦν Ατηϊπι. 
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ΡΙο 6ΗΠΠΒΥΣΡΟΞΤΟΜ 

- ο Δ » λ 3 ον Δ Αλ. παντελῶς, ἐνίοτε δὲ ἀδρανῆ τὴν ἀκτῖνα καὶ λεπτὴν 
διαπέµπειν; τοῦτο δὲ τῶν πλανωµένων ἄστρων' 

Δ 2 / Α / 2 / 2 τὴν ἄπαυστον χορείαν, ἃ µηδέποτε ἀλλήλοις ἐμ- 
ποδὼν ἵσταται; πρὸς δὲ αὖ γῆ μὲν τὴν κατωτάτω 
χώραν λαχοῦσα ὑπομένει, καθάπερ ἕρμα νεώς, 
ιά Δ λ / / 4 Δ 2 - 

ὕδωρ δὲ περὶ ταύτῃ κεχυµένον, ὕπερθεν δὲ ἀμφοῖν 
ἀὴρ µαλακός τε καὶ εὔπνους, ὁ δὲ ἀνωτάτω καὶ 

ξύμπαντα ἔχων αἰθὴρ πυρὸς θείου κύκλῳ περιὸδρα- 

µόντος αὐτοῖς. καὶ ταῦτα μέν, οὕτως ἰσχυρὰ καὶ 

μεγάλα, τὴν πρὸς ἄλληλα κοινωνίαν ἀνέχεται καὶ 
διατελεῖ χωρὶς ἔχθρας' μικρὰ δὲ οὕτω πολίχνια 
τῶν ἐπιτυχόντων ἀνθρώπων καὶ ἔθνη” ἀσθενῆ 
κατοικοῦντα ἐν µέρει τῆς γῆς οὐ δύναται τὴν ἧσυ- 

/ 3/ η μ 10 / 1λλ 4λ - χίαν ἄγειν οὐδὲ ἀθορύβως ἀλλήλοις γειτνιᾶν; 
᾽Αλλ" ὄρνιθες μὲν ἐγγὺς ἀλλήλων ποιησάµενοι 

Ν 2 2 / ς - . μ / νεοττιὰς οὐκ ἐπιβουλεύουσιν αὐὑτοῖς οὐδὲ διαφέρον- 
ται περὶ τροφῆς καὶ φρυγάνων, οὐδὲ µύρμηκες 
πλησίον ὁπὰς ἔχοντες, ἐκ τῆς αὐτῆς ἅλω πολλάκις 

εἰσφερόμενοι σῖτον, ἀλλὰ παραχωροῦσιν αὐὑτοῖς' καὶ 
τῶν ὁδῶν ἐκτρέπονται καὶ συνεργάζονται πολλά- 
κις, οὐδὲ ἐσμοὶ πλείονες μελιττῶν, ἕνα καὶ τὸν 

- Αα. / 

αὐτὸν νεμόμενοι λειμῶνα, τῶν ἔργων ἀμελήσαντες 
περὶ τῶν ἀνθῶν τῆς δρόσου διαφέρονται. καὶ μὴν 
ο Εμ - δ κ.α 2 ον / 
ἀγέλαι βοῶν τε καὶ ἵππων ἀναμιχθεῖσαι πολλάκις 
ἀθορύβως καὶ πράως νέµονται, ὥστε µίαν ἐξ ἆμ- 
φοῖν ἀγέλην ὁρᾶσθαι' ἔτι δὲ αἰπόλια καὶ ποίµνια 

- ε 

συμμιχθέντα ἐπὶ νοµῆς καὶ ἡμερεύσαντα" ῥᾳδίως 
1. ἄστρων ΕΠΠΡΕΤΙΗ5: ἀστέρων. 

3 καὶ ἔθνη Ἠεϊδκε: ἔθνη καὶ. ὃ καὶ αἀάοὰ Ὦγ Επιρετίς, 
4 αὑτοῖς ΕΠΙΡΕΤΙΙ5: αὐτοῖς. ὅ βοῶν τε ΑΤΠΙΠΙ: τε βοῶν. 
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ΤΗΕ, ΕΟΗΤΙΕΤΗ ΡΙΘΟΟΙΕΒΡΕ, 

 5επάς 15 ταγ ἔτοισῃ ἔλα ναροιν ἐπίπ απ Γεερ]ο ὃ 
Απ αραίπ, ἴῃε σας οἴτομπο ἆαπος οΓ ἴ]ε ρ]απεῖς, 
ΠΙΟ Πονον σοῖ ἵπ Θ46Ἠ οὔλλονς ΝΑΥ 7 ἨΜοτεονεΥ, 
ἴνε οαγίἩ ἶς οοπζεπί γι Πανίπρ ἀνανντ ἔἶιο Ίουνοςί 
Ρίασε, Ί]κε α «Πἰρ΄ς Ῥτορ., απιἀ Ενα νναῖον γη θ]ν Πανίπρ 
Ῥεεπ ρουγεᾷ αὐοιαῖ 1ἱ, απ, αρονε ἴπεια Ώου] ἴς Βιο 
ΑἴπΙοΟΞΡΠεΥΕ, 5οϐς απά -- απ, ΠἱσῃΏοεςί οἱ αἲ] απᾶ 
α]-επαργασίπο, ἴς ἴπε εἴμον, α ἁἰνίπε γε εΠοοΙπραςς- 
ἵπς πα οἴμοιςὶ Ἀουν 1 ἴΠεςα Ρεΐπος, θἴτοπο απᾶ 
ργεαῖ ας ἴπεγ ατα, 5αρηί ἴο ἰλοῖν ραγιπαονςΠίρ ντ 
οπ6 αποϊῃεν απ οοπΒπαε {9ο {Τοπ Ποδμίγ, οα1ι- 
ποῖ 5αεὮ ῬάἨγ. ρεΓῖγ ἴουντς οϐ ογάίπατγ πιογία]ς, 5ο 
ἔεερ]ε ἐτῖρες ἀνγε]]ίπο ἵπ ἄνπησγε Εαοβίοπ ο ἴλε εαν{], 
παΙη{αϊπ Ῥεαςε απᾶ αι]οί απά ο παϊσῄῃβοινς ἴο οπα 
αποϊῃεν νηζποαῖῦ αρτοαχ απά ἀἰςίατραπος ὃ 

ΥΝΊγ., Ρινᾶς πιακο ἰΠεῖν ποςῖς ποαγ θαςἩ οἴμον, γεῖ 
4ο ποῖ Ρ]οῖ ασαϊπςί οεαςο] οἴπεν οἵ απαγγοὶ ονεν {οοὰ 
απ νίος: απά απῖς ἆο πο απατγε] εἶἴ]λον, ἴ]λοιρ] 
"λογ πανε είν Ῥαγγουνς οἶοςε ἴοσείμον, ο[ίοι οΚΥΤΥ- 
ἵπο Ἠοπιο σγαίῃ {γοπα ἴ]λα 5απηο Ἠνγοςλίπσ-βοοΥ., ρα 
Ιηςδίοαά Βνου π]α]κο γναγ {ου 6αοἩ οἴμεν απ. ΤΠΏ ο8- 
μα ἰτα] απ οο-ορεταῖο ΕγεαιεπίΙγ: πο ποτε ἆο 
εενενα] 5ἵνανπις οϐ Ῥεες. ἴποισῃ ἴΠπεγ ταπσο ονΕΥ ἴ]ο 
ΒαΠ1Άς πιθαάοΥΥ, πεσ]εοῖ υπ. Ίαῦουνς απά νταπρ]ο 
ονεΥ ἴμο ποοῖίαν οἱ "ρε Βονίουγς. πμαϊ ἶς πιογα, πεγας 
οἱ οαἴτ]ε απά ἆτονες οϐ Ἠουςες οὔἵεη ππίπσ]α ἵπ ἴμο 
Ραδίατε απά ογα7ο απἰεῖ]γ απά ἱταπαι]]γ., Ππδοπαπο] 
ἴπαί το ἴπο εγε ἴμε ἴννο Ῥγοεάς ἔοππ Ῥαί α δἶπσ]ε 
σπορ. Απά αραίΐη, σοαΐς απά «Ίεερ ΥΠΙΕΗ Ἠανε 
πηρ]εά ἴπ ἴ]ε Ῥαδίατε απά Ῥαςςος ἴπε ἆαγ ἴοσοεί]ογ 

1 ΠΠ ἴμε Φίοῖα ἀοοίϊτῖπα οοπίαϊπεα ἵπ ξξ 9ὔ-99 οΕ, ΟΥ. 96. 
90-81 απά ἴμε '' πιγίἩ οἱ ἴ]με Μαρί ) αςεὰ ἴο τοίηίογοε 1 1ῃΠ 
ΟΥ. 96. 99-60. 

6 καὶ ἡμερεύσαντα] διημερεύσαντα Πεϊδχκε. 
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Ν / ς Ν ο] / / ” καὶ πράως ὑπὸ τῶν νοµέων διεκρίθησαν. ἄνθρω- 
Δ / λ / / ε ” ποι δὲ βοσκηµάτων καὶ θηρίων χείρους, ὡς ἔοικε, 

- / ο. 

τὰ πρὸς Φφιλίαν καὶ τὸ κοινωνεῖν ἀλλήλοι. ἃ 
ολ ς / ) / . / ε - ὃ [ο γὰρ ἡ φύσις ἐποίησεν εὐνοίας ἕνεκα, ταῦτα ἰδεῖν 

/ 

ἔστιν ἔχθρας καὶ μίσους αἴτια γιγνόµενα. αὐτίκα 
ς / λ / ή [ο ο) ἡ πρώτη καὶ μεγίστη φιλία γονεῦσι πρὸς παῖδας. 

1 Τμϊς εεπίεπος ΤΠαΥ γε] Ὦο απ Ἱπἴεγρο]α[οἨ, {ον ἴ]ε 
ἴποιςΏ{ οοπίαϊίπεα Ἱπ 1 ἆοες ποῖ Παγπιοπῖζε οοπαρ]εῖε]γ νυν 
15 οοπεχί. 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΕΤΗ ΡΙ2ΘΟΟΌΒΘΕ 

ανα οαςῖ]γ απά σεπῖ]γ 5εραταῖεᾷ Ὦγ ἰοαῖν Κεερευς.! 
Ἠοννενοτ, ἨπππαἨ Ῥείπος ατα γνογςο ἴλαπ οαἴῖ]ε απἀ 
ογεαίαγες οἱ ἴπε ν]ά, Πῖ νγοιπ]ά 5οοπα, ἵπ γθραγᾷ ἴο 
ΕεπάςΠΙρ απά ΡρατίπετςΠρ γη Ἡ οπο αποϊµεν. Ἐον 
γηιαῖ Ναΐζατο Ίας ἆοπο ἴπ ἴ]λο οαπςο οῇ ΕΠεπάςΠΙρ 3 
ἴάνης οί, ἃξ ν'6 ϱςΠ 566. ἴο Ὦε α 5οιγοο ος οαηπη ἵγ 

απά Ἰαϊτεά. Ἐον εχαππρἰο, ἴπε Ενςί απἀά Πίσῃεςίι 
ΕηεπάςΠΙρ ἴς ἰπαῖ οἱ ρατεηῖς ἴογνατα ομΙ]άτεπ.” . .. 

Σ1.ο., Ὦν Ῥνϊπρῖπρ ϱγοιρς οἳ Ἠππιαπ Ῥεῖΐπσς ΙΠίο οἶοδε 
οοπίαοἳ πα εαςὮ οἴμογ. 

ὃ ἨΠείπεν ου ποῖ ἴπὶς 5επίοπος ἶ5 οοπιρ]εῖε ἵπ Ι1δε]έ, ἴ]ε 
Ῥετοταίῖοη Ρ]αϊπ]γ Πας Ῥοεπ Ῥγο]κεπ ο αρταρ!]γ. 

14 





ΤΕ ΤΕΡΘΚΤΥΞΕΙΕΣΤΕ ὉΙΡΟΟΟΕΟΕ.: 
πο Τα ΑΡΑΝΝΜΕΗΙΑΝΟ ΞΟΝ 
ΟΟΝΟΟΚΏΌ 

ἜΤη5 οτί αἆάταςς οοπςΗ [ες ἴ]πο 5εαιιε] ἴο 05. 40, ννπ]σ]ι ΤΙ 
τηδί πανε Γο]]ογγεᾷ οἱοδε]γ ἵπ ροϊπί οΕ ππα. Γ]ο ἶ δρεακίπς 
Ῥείοτε ἴλπε (οιποῖ] οἳ Αραπποῖα αδ α- ΠΙΕΠΙΡΕΓ ΟΕ πε οΗ]οία] 
ἀε]εσαίῖοτ ἔγτοπι Ῥνιδα επί Το οοπο]ιᾶο ἴλε γεοοποΙΠΙαοῃ 
γηίσ {ουπας ἴμε ἴμειπε ο8 Ροῖ] 8ρεοσῃες. ΤΓΠαϊ ἴπε αεδΗοΠ 
νγα5 οΕ νάεδρτεαςᾶ Ιπίεγερί ἶ5 5ΠοννΠ Ὦ) πε Ῥτεδεπσο ἵπ ἴ]με 
απάΊεποε οΕ οἴπενς ἴπαπ ΠιεπΊρενς ο ἴπα (οιιποῖ] (5 1). 

Έπε Πτδί Πα]Ε ο πε αἀάτεςς ἶς αἴπιεα αἲ ἀἱδρε]]ῖπρ ἴπο αῑς- 
ἐπαδί απᾶ ΠοδΠγ ἴονατα Ὠϊο οσσαδίοπεᾶ Ὦγν Πὶς5 5εεπῖπρ 
ἹπαΙΠετεποε ἰο ἴπε Αραππεῖαης ἴπ ἴπε ραςί. ᾿ΡΗϊ5 ο αοπηρίς 
ἴο Ῥτίης αροιῖ Ὁν τεσα]]ῖπρ πε [ος ννμῖσ] Ῥοιπά Πῖπα απ. Πῖς 
Γαπαϊ]γ ἴο ἴΠαί οἵἵψ απᾶ Ὦγν εχρ]αϊπίπρ ἴμε ἀε]ίσασγ οΕ Πῖς 
πα ζίοῃ α5 α ΠΙΟΠΙΡΕΥ οΕ Ροί] οοιηπηπ]1θ5. Τ]ο τεπιαϊπᾶου 
οΕ ἴπε 5Ρεεςῃ ἶ5 ἀενοίεαᾶ ἴο Ρργαϊδίπρ ἴπε Ὀ]εδδίησς οἳ οοποογᾷ 
απα 5ἰτοδδῖηρ {πε ρεσιιἰατ]γ Ἱππιαῖε παίτε ο ἴμε ἴῑες εχϊςίῖπς 
Ῥείννεεπ ἴ]πο ἴννο οἶε». Πεντε ἴετε αγε ΠΠΑΠΥ ο(ῃοες ο 
Ον. 40. 

ΤπΠε αρταρίπεςς οϐ ἴ]ε οἶοδο πιϊσηί 5ισσε»ί ἴπαί ἴμο 5Ρ6ες] 
16 Ἱποοπιρ]είε. Ἠονενογ, 5Π6Ἡ α 5αρροβίοἩ 15 ποῖ ππανοῖᾶ- 
8Ρ]ε. ἢὨῖο πας ΡγεδαπιαβΙγ ασμίενεᾷ Πὶς Ιπιπιεβϊαίε Ῥιγροςδα 
---ἴο τεδίοτε ΠΙπΙΡεΙΕ ἰο σοοᾷ ἴανοιγ αἲ Αραπιεῖα απἀ., α5δ α 
ἀε]εραῖε {τοήι Ῥγιδα, ἴο πια]κε Πὶ5 νοῖσο Ποεατα ἵπ δαρροτί ος 
οοποοστᾶα. ΙΙ 15 ποί ας ΙΕΠε Ίγετε ἴῃε οπ]γ ἀε]εραῖε ἴο Ώε Πεαγά. 
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41. ΠΡΟΣ ΑΠΑΜΗΙΣ ΠΕΡΙ ΟΜΟΝΟΙΑΣ 

- 5 Ν Ν - « 
Ὅτι μὲν ὑμεῖν, ὦ βουλὴ καὶ τῶν ἄλλων οἱ 

/ « / / Λ 2 ΔΝ Δ 

παρόντες οἱ µετριώτατοι, πρᾷως πρὸς ἐμὲ καὶ 
- 3, ”- - 

φιλικῶς ἔχετε, δοκῶ µοι τοῦτο γιγνώσκειν. αὐτός 
-- νι 

τε γὰρ ἐμαυτὸν οἶδα περὶ πολλοῦ ποιούµενον τὴν 
- ο) 

παρ ὑμῶν' εὔνοιαν καὶ µηδέποτε μηδὲν ἐναντίον 
ον Ν 

µήτε εἰπόντα µήτε πράξαντα, καὶ ὑμεῖς εὐθὺς ἐμὲ 
/ / 

ἀφικόμενον ἐτιμήσατε δηµοσίᾳ, ψήφισμά τι πέµ- 
- Ν - 

Ψαντες, συνηδόµενοι τῆς καθόδου καὶ παρακαλοῦν- 
τες ἐπιδημῆσαι πρὸς αὑτούς. καὶ ἴσως οὐδὲν 

- « Ν 

ἐποιεῖτε θαυμαστόν' οὐ γὰρ µόνον αἱ λοιπαὶ πόλεις, 
ἀλλὰ καὶ τῶν ἰσοτίμων ὑμῖν αἱ πλεῖσται σχεδόν, 
ὅπου γέγονα, καὶ πολιτείας καὶ βουλῆς καὶ τῶν 

α / 

πρώτων τιμῶν οὐδὲν δεοµένῳ µετέδωκαν, οὐκ 
5 Ξ 8 / Φον Ανα ην 
ἀνωφελῆ σφισς νοµίζοντες οὐδὲ ἀνάξιον τιμᾶσθαι. 

Ν Δ ς / ) ” 2 / » 3 « Ἂ 

τὸ δὲ ὑμέτερον οὐκ ἔστιω ἀλλότριον ἀλλ ὡς ἂν 
εὐνοίᾳ καὶ χάριτι πατρίδος τιµώσης πολίτην αὑτῆς." 

α Δ φν / ς Ἂ ὼ / ” α) / 

τὸ δὲ εἶναί τινας, ὡς ἂν ἐν δήµω, τῶν ἐνθάδε 
. Δ δὸ ΔΝ 1ὃ ηὸ / α) Ἂ / 

ἐμοὶ σχεδὸν μὴ σφόδρα ἡδομένους οὐκ ἂν θαυμά- 

1 ὑμῶν Μοτε]: ὑμῖν. 
5 ψήφισμά τι (αΡΡ5: ψηφίσματι. 
ὃ ἀνωφελῆ σφισι Φε]άεῃ: ἀνωφελῆς φησὶ Ν, ἀνωφελῆ φησὶ 

ὈρΒ. 
4 αὑτῆς ΕΠΙΡΕΓΙΗ5: αὐτῆς. 

1 Ώ]ο ἹπεαΏς Πὶς τοιτῃ {γτοπι οχῖ]θ,. ϐ. ΟΥ. 40. 16. 
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ΤΗΕ ΕΟΕΚΕΤΥ-ΕΙΕ5Τ ΡΙΡΟΟῦΕΒΟΕ: το 
ΤΗΕ ΑΡΑΜΕΙΑΝΣ5 ΟΝ ΟΟΝΟΟΕΡΕΡ 

ΜΕΜΒΕΗς ος ἴπε (οαποί] απᾶ γοι οἴ]οι πιοςί Γαἰν- 
πηπάεά σεηί]εππεη Ἠετο Ῥγεςοπί, [ Ῥεβενοα 1 πουν 
{ου α Γαοῖ ἴλαῖ γοι ατε ΚΙπάΙΥ απά απαδ]γ ἀἰδροςεά 
ζογνατά πιο. Ἐον Τ απὶ 5γε Τ πηγςε]ῇ εδίοσπι Ἠἰσ]]γ 
γοιχ {ανοιταβ]ε τεσατά απἀ Ἠανο Πεγνεγ εαϊά οΥ ἆοπο 
αηγίμίης ασαἰηςί γοι, απά Ὀερίάςς, Ἱπππιεάίαίε]ν οἱ 
πιγ τεαςβίης Ἠοπλε 1 γοι Ἠοπουχεά πο οβΠοία]]γ νντ]ι 
ἃ τεδο]αίοη ΝΙΟἨ γοι 5επί ππο, εχργεσδίης γοιγ 10Υ 
ονΕΥ ΠΙΥ ταίατη απά Ἱπν{ίησ πιο ἴο ραγ γοι α νὶςϊτ, 
Απά Ῥεγῃαρς ἴπετο γνας ποϊμίπςσ τοεππαγκαΡ]ε ἵπ γν]αῖ 
γοι αῑά:; {ον πΊεγενετ 1 Ἠανε Ῥεει. ποῖ οπ]γ οἶ[ῖος 
ἵπ σοποτα], Ραΐ ενεΠ., Τ Ππ]αγ 5αγ. πιοςῖ οἱ ἴποςς νγμ]ο]ι 
ατα οἳ οσα] ταπ]ς νΙἩ γοιγςε]νος. Ἠανε Ρτεξεπίος 

πης νήἴ] οΗΖοπςΗΙρ. να ππεπιρογςΠ!ρ ἵπ ἴμο Οοποῖ], 
απά νι Ἠσῃεςί Ἠοποινς νΠοιῖ ΠΙγ αρ]ίπσ 1, 
Ρε]ονίπσ πηο Το Ῥε ποῖ πηςοτνίοθαβ]ο Το ἴΠεπιςε]νες 
ου απνογίαγ οἳ Ρεῖπο Ποποιγεᾶ. Απά γοιν αοἰίοπ 
Ις ποῖ ἴΠαῖί οἱ εἴταπσεγς Ραῖ ταίμετ, ας 1ξ Ὕεγε, οἱ ἃ 
Γαϊπετ]απά Ἠοπουτίπς 15 ον 5οπ 3 ἵπ ΤοΚεπ οἱ σοος- 
1 απ οἳ στα Πίιᾶε. Υεἲ ἴπαῖ ἴλενε 5Ποι]ά Ὦε 5οπια 
Ἠετε---α5 ἶ5 παϊιτα] ἵπ α ἀςπιοσγαογ--- ΝΟ. ἵΓ Τ πιαγ 
«αγ 5ο, 8γε ποῖ ἴοο Ῥ]εαδεά ντ πηο ὃ ποπ]ἀ ποῖ 
εαγρτίδε τηε, Ῥεσοαιςε ος ἴμα τίναΙτγ Ῥεΐννεεπ οἱ ἔννο 

Σ Γποισῃ α παϊῖνε οἱ Ργιδα, Ἠε Ίνας απ αἀορίϊῖνε οἴσεπ ος 
ΑΡραπησία. ος οσ. 40.1. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

σαιµι διὰ τὴν τῶν πόλεων Φιλοτιμίαν. καίτοι 
ἐπίσταμαι σαφῶς οὐδὲ τοὺς ἐκεῖ πολίτας ἅπαν- 
τας ἀρέσαι δυνάµενος, ἀλλ᾽ ἐνίους δι αὐτὸ τοῦτο 

ἀχθομένους ὅτι λίαν δοκῶ φιλόπολις καὶ πρόθυμος. 
δεῖ δὲ τὸν ἐπιεικῇ καὶ µέτριον ἄνδρα καὶ ταύ- 
την παρέχειν τὴν ἐξουσίαν τοῖς ἑαυτοῦ πολίταις. 

τὸ γὰρ µήδένα ἐν πόλει µήτε ἀντιλέγειν ἑνὶ µή- 
τε µέμφεσθαι κἂν ἅπαντα φαίνηται ποιῶν καλῶς, 
οὐ δήµων ἐστὶν οὐδὲ ἐπιεικές, ἀλλὰ μᾶλλον φιλεῖ 

τὸ τοιοῦτον συµμβαίνειν τοῖς τυράννοις ἢ τοῖς 
εὐεργέταις. εἰ οὖν εἰσί τινες πρὸς ἐμὲ δυσκόλως 
διακείµενοι, τούτοις µάλιστα πιστεύω. δῆλον γὰρ 
ὡς νοµίζοντές µε ἀγαπᾶν τὴν ἐμαυτοῦ πατρίδα 
καὶ πάντα τρόπον αὔξειν οὕτως ἔχουσιν. ἐὰν οὖν 
πεισθῶσιν ὅτι καὶ ταύτην ἡγοῦμαι πατρίδα, καὶ 
πράττειν ὑπὲρ αὐτῆς ὅ τι ἂν δύνωµαι πρὀθυμός 
εἰμι, ῥᾳδίως μεταβαλοῦνται καὶ ἀγαπήσουσί µε 
τοῖς ἄλλοις ὁμοίως. 

4 Τὸ μὲν οὖν φιλεῖν τὴν πατρίδα μάλιστα πάντων 
οὐκ ἐἔξαρνός εἰμι. πυνθάνοµαι δὲ αὐτῶν εἰ τοῦτο 
ἀδίκου νοµίζουσιν ἀνδρὸς εἶναι καὶ μοχθηροῦ, καὶ 
πολίτην τοιοῦτον οὐκ ἂν ἐθέλοιεν εἶναι παρ᾽ αὑτοῖς. 
οὐκοῦν ἔξεστιν ὑμῖν ἔχειν κἀμὲ πολίτην ἀνυπόπτως 
καὶ τῶν ἄλλων τοὺς βελτίστους. καὶ τοίυν δι 
αὐτό µοι τοῦτο πιστεύοιτε ἂν δικαιότερον' ὅστις 
μὲν γὰρ ἀγνώμων περὶ τοὺς φύσει γονέας οὐκ ἂν 

ὅ γένοιτο ὅσιος οὐδὲ πρὸς τοὺς θεµένους αὐτόν, ὁ δὲ 
τοὺς γεννήσαντας ἀγαπῶν οὐδέποτ ἂν ἀμελήσειε 

1Ο, ΟΥ. 40. 8-9, 
2 Τ,ο,, ἴποδο νο Εεε] Ποδίῖ]ε ἰούγατά Ἠῖπῃ. 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΕΤΙΗΣΤ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ 

οἵήο.. ΤΠοισ] Τ απι ανατο ἴΠαι Τ οαπποῖ ρ]εαςα 
ενεῃ αἱ ἴ]λο ο ίποης οἳ Ῥνταρα, Ραΐἳ, οἨ ἴ]λο οοΠίγατγ, 
Ὠλαίῦ 5οπια οἳ ἴποπα αγο νεχοςᾷ υ πιο {ου ἴ]ο νεγγ 
Γ685ΟΠ [μαι 1 5οεπι ἴο ο ἴοο ραϊτιοίῖο απά επί]ιις- 
αθ[]ο.ῖ. ἨΠονονοί, α ΊπαΠ Νο ἶς γτοαςοπαβρ]ο απιά Γαῑτ- 
παπα ας πιιςε αἱ]ουν Πῖς {ο]]ονν ο ίσες ἐλὶς Πσοσποος 1ρο. 
Εοτ Ιῖ ἰς ποῖ Το Ρε εχρεο[εᾷ ο ἀεπιοσγασίας, Που ἰς 1 
γεαδοπαβ]α, ἴμπαί ἴπογ «Ποι]ά ποῖ αἴ]ον απγοπε ἵπ α 
οἵγ οἰϊλον ἴο ταῖςε Πῖς νοῖοο ασαἴηςί α 5ἶησ]ο ρον5οή 
ος ἴο απά {αι]ί νι Ἠἶπι, ονεῃπ νΏεη ἴπαί Ρεγδοπ 
«Πουνς Πἰπιςε]Ε το Ὦο Ῥεµανίπσ νγε]] ἵπ αἱ] τορροοῖς, 
Ριαΐ 5ο] πιω γ ἔγοπα ογ]Ποίσπα 15 πιοτο Ἰ]κε]ν ἴο 
Ρο αοοογἆεᾱ ἴο ἀῑοίαίους {απ ἴο οπο[ασίους. Τῆεγο- 
{ογε, 1 ἴπεγε αγε 5Ο0Π1Ο6 ΥΙΟ αγα 1] ἀἱδροςεά ἴονναγα 
πιο, Τζ {5 ἴ]ογ ἵῃπ νΏοπι Τ Πανο ἴ]ο πιοςῦ οοπῄῃάεποο. 
Έου 1ξ ἶ5 οἶεαν ]ιαί ἴπεγ Γοο] αξ ἴΠεγ ἆο Ῥεσααςε ἴΠεγ 
Ῥε]ονε Τ Ίονε πΙγ {αἴλοτ]απά απά ἴἨγ ἴο Εοδΐον Ττ ἵπ 
ενοιγ αγ. Τπεγείογε, Η ἴπεγ Ῥδσσπιο οοπνίπσεἁ 
Ὠιαϊ Τ τοσατά ΤΠῖς ον ἴοο αξ πΙΥ Γαἰλογ]απά απά απι 
εασςεγ ἴο ο ἵπ Τῖς Ῥοε]μα]{ αἰ] ἵπ πιγ Ῥονουῦ, ἴΠογ ν]]] 
γοσπςΙ]γ «Ἠαπσο απ οοπιο ἴο Ίονο πηε ας ἴ]ε οἴπενς ο. 
ΝΟΥ Ίονε ος πα[ῖνο ]απα ἶς α Μλίης νΥμΙσ], αΏονο αἲ], 

1 ἆο ποῖ ἀἰςο]αίπ. ΕΒιαϊ Τ αξ]ς ἴλοπα 5 ννποίπεν ΤΠαογ 
τοσατᾷ ἴ]]ς ας ἴ]πο πιατκ οἳ απ απ]αςί ππαη απά οπς 
ΝΟ ἵ5 Ῥα56, απᾶά νοϊῖμον ἴ]πογ ννοι]ά ποῖῦ οατα ἴο 
Ἠανο ἴλαί Ἰκπά οἱ οἵήπεπ ἵπ ἴλοῖν οἰίαΐς. εἰ] ἴποαῃ, 
γοι Ἠανο ἴλα ορρογζιπΙἳγ ἴο Πανο αξ α ο ήσει αρονε 
εα5Ρίοίοπ ποῦ οΠΙγ πο Ρας Πε Ῥεδί οἳ ἴπε οἴμει 
Ῥτιδαης ας νε]. Απά Εατίπειπποτα, γοι πηὶσλῖ ποτε 
Ἰαςί]γ Εεε] οοπ/άσπος ἵπ πηε ΓοΥ ἴΠίς νοτγ τεαδοπ: {ου 
νηλοενοεχ ἶς Ιποοπρδίάεταίε ἴουνατά Πῖς παϊατα] Ρρατεηῖς 
πγοα]ά πενεχ Ὄε α ἁα{α] «οπ ἴο Πὶς ρατοηῖς Ὦγ αάορ- 
Πσοης Ὑεγεας Ίο Ὕ]ο εἨεγίσ]αος ἴλοςα Το Ὑοπα Ίο 
ον/ες Πὶς Ῥεΐπο ννου]ά πενεγ πεσ]οοῦ ἴλοδο ΝΠο Ἠανο 
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ΡΙΟ ΟΠΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

- / Ν Δ Ν - 

τῶν χάριτι γονέων γενομένων. τὸ μὲν γὰρ τῆς 
» Δ -- / ς / φύσεως αὐτόματόν ἐστι, τὸ δὲ τῆς χάριτος ἐκού- 

ο « / 9 319 

σιον. εἰμὶ μὲν οὖν πολίτης ἑκατέρων' ἀλλ᾽ ἐκείνοις 
- / / . αν 

μὲν οὐ δεῖ µε περὶ τούτου χάριν εἰδέναι, ὑμᾶς δὲ 
« .) / 2 / / ὃ Δ Ἀ Ε1 Δ 

ὡς εὐεργέτας ἀμείβεσθαι δίκαιον. διὰ γὰρ' τὴν 
-- / 

ὑμετέραν εὔνοιαν καὶ δωρεὰν µετέχω τῆς πόλεως. 
- / 

᾽Αλλ” ὅσοι μὲν αὐτοὶ πολῖται γεγόνασι, τούτοις 
/ - ο. 

µόνον ὑπάρχει φιλάνθρωπον τὸ τῆς δωρεᾶς, τὸ δὲ 
- α λ 

θτῆς φύσεως ἀναγκαῖον οὐ πρόσεστι». ἐμοὶ δὲ 
ἀμφοτέρων µέτεστιν' ὁ μὲν γὰρ πάππος ὁ ἐμὸς 
μετὰ τῆς μητρὸς τῆς ἐμῆς παρὰ τοῦ τότε αὐτο- 
κράτορος φίλου ὄντος ἅμα τῆς ᾿Ῥωμαίων πολιτείας 

- / λ - 

καὶ τῆς ὑμετέρας ἔτυχεν, ὁ δὲ πατὴρ τῆς" παρ᾽ 
- Ν 

ὑμῶν' ὥστε καὶ χάριτι καὶ γένει πολίτης ὑμέτερός 
-- -- ϱ/ 

εἰμι καὶ μὴν τῶν γε ἐμῶν τέκνων ἦδε πατρίς 
- Ωω) - - 

ἐστι μᾶλλον. τὸ μὲν οὖν ἀναγκαῖον συνακολουθεῖν 
τὰ τέκνα τῷ πατρί, πολὺ δὲ ἥδιον τοῦτον τὸν 
πατέρα τοῖς ̓ παισὶ συνέπεσύαι. 
5 - / Ἰ.  Διὰ μὲν δὴ ταῦτα εὔνους ὢν ὑμῖν τυγχάνω καὶ 

/ / ” Δ - μ Σ / 

πολίτου διάθεσιν. ἔχω"' καὶ φανερῶς δὲ ἐδήλωσα. 
- α] - / 

τῆς γὰρ Φφιλονικίας ἐνεστώσης ταῖς πόλεσι, καὶ 
- / / 2 

τῆς πατρίδος σφόδρα μὲν αἰδουμένης ἐμὲ ἄκοντα 
» - / μ 2 / » [ο εἰ ἐνοχλῆσαι, σφόδρα δὲ ἐπιθυμούσης ἀναλαβεῖν τὸ 

1 γὰρ Πεϊδ]ικε: δὲ. Ὦ τῆς αἀάεὰ ὮΥγ Ἠεπά]απά. 
γ β Ὁ - Ἴ νβ Δ ε] / 

5 Ῥο]ον]πρ πὶς 5επίεησε ἴ]ε Μ85. γεαᾷ : τὸ γὰρ ἀπωτέρω 
δυοῖν βαθμοῖν ζητεῖν τὸ γένος οὐδαμῶς ἐπιεικές. οὐδεὶς γὰρ οὕτω 
τό γε ἀληθὲς ἐξ οὐδεμιᾶς εὑρεθήσεται πόλεως, {Γον {έ {β ποί αἱ 
αἲ] αι ἠίαθ[ε {ο {τή {ο έγασε οπε’» θίγίι Γαγίᾖεγ θαοΚ ]απ {ιο 
4εΦΤεέΒ. Φἴποο Φ 5ο ἀοἴπα πο οπο, πι Εγπέᾖ, ιδ11 δε Γοιηιά {ο 
σοπιε Γγοπι απ οἵέη. ΤΗϊ5 Οτοδβγ ἀε]εῖεδ αδ απ Ιπῖεγρο]αϊίοῃ. 

4 τοῦτον αἀάεᾶᾷ ὮΥ ΟΤοΡΡΥ. 

α Τμαί Πὶς ππαίογπα] ργαπά [άἱ]λου ννας ἃ ΠΙΠ οξ ο] να Βίοι 
απά Ἱπῃπεποε ἵ5 θἴγεδδεά Ιηπ ΟΥ. 46. 9. Αιπίηι δαρρερίς ἴ]αι 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΕΙΗ5Τ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

Ῥεοοπιε Ρρατεηῖς α5 απ αοὶῖ οἱ ρταςε. Τον Νανα 
ορεγαῖες νηζλοαῖ οαχ οποίος, νΊοεγθας ογαος ἶ5 απ αοῖ 
οἱ {γοσν1]]. Νου ἔπεῃπ, [ απι α ο ίσεπ οἱ οαςἩ οἱ οΥ 
ἴννο οἶίες; Ρατ ν]ή]ο Γ που ποῖ {εε] σναϊαεβα] {ο ἴλε 
πἹεΠ οῇ Ῥταδα ἵπ ἴλαί οοπποχίοη, 1 {5 οπ]γ Γαΐγ ἴ]αί 1 
εποι]ά γααιίζε γοι ας5 Βεποίασίους. Του 1 ἶς (μτοισ] 
γοιτ Κἰπάπεςς απἆ σεπετος!γ ἴλαῖ Τ απ α ΠΠΕΠΙΡΕΥ 
οἱ γοιν οἱ{γ. 

Ἠοννενοτ, {ΟΥ αἲὶ νο Ἠανε σαΐποᾷ οἱ Η7επςΒῖρ ὮΥ 
ἴπεπηδε]νος ἴπετε ἶ5 οπΙγ ἴΠε Ῥεπενο]επος Ἱπερίτοα ὮΥ 
ἴλε σταηῖ, απ ἴπε οοπιρα]δίοη νΠΙοῃ Ναίατε Ίπιροςες 
ἶς ποῖ αἴἴασπεα ἴο 1. Βαῖ αξ {ον πε, Τ ρατίακο ος 
ΡοίἩ: {ον πιγ σταπ{αϊμον, αἶοπο ντ ΠΙΥ ΠΙΟΙΠΕΣ, 
ασοηιγεᾷ {γοπα ἴ]ο ΘΠΙΡΕΤΟΥ ος ἐΠαῖ ἆαγ, νο γνας Πἰς 
Ετιεπά, ποῖ οπ]γ Ἠοππαη οἰΙποηςΠίρ., Ῥαἳ αἶοπο ννἴἩ 
Πι οἱ άπεηςΗΙρ ἵπ Αραπιοία ἴοοἳ ν]ε πιγ {αΐμεν σοῦ 
οἱ ΠΖεπςΠΙρ Ἠετο {ποπ γοι: οοπξσεαπεπῖ]γ Γ απι γοιγ 

{ε]]ον; ἴονηδιηαι ὮΥ οί] σταςο απᾶ Ρίτίῃμ. Ασαΐη, 
ἴο πιγ ομΙ]άτεπ αἲ Ίοαςί Πὶς ἰς Γαϊλογ]απά ταἴ]εν ἔΠατι 
Ῥναρα. Πα, ἴογείοτο, πεσοςςΙίγ ἀῑοίαῖες ἴλαί ἴ]ια 
οή]άτετ {ο]]ον; ἴ]ιο {αΐμον, 1ζ ἴ5 ππαοἩ πιοτο Ῥ]εαδαπί 
{ου είς {αἴμον {ο {ο]]ον Πῖς ομΙ]άτεῃ. 

ΤἨεςο, ἴπεῃ, ατο ἴ]πο τοαδοπς ΝΗΥ ΙΤ Παρρεπ ἴο Ρε 
γε] ἀἱδροςεά ἴουνατά γοι απᾶά Ἠανε α ο 1σοι)ς 5ἰαῖο 
οἳ πη]πά : απ, ΠΠΟΥΕΟΝΕΣ, Τ Ἠανε «Πονπ 1 ορεΠ]γ 
ἴοο.  Έοιν πΊσοη οἰγίίο Ἰαᾶ Ῥτοκετ ος Ῥοϊνοεπ ΟΥ 
οἴείος απ ἴ]ιο οἳἵγ οΕ πΙΥ Ρἱγί νονγ οοησἰἀεταίε]γ αἲς- 
Ἠκες Το ἐτουβ]ο τηε ασαἶηςί πΙΥ ν]σηος,” ἔποισ] 1{ νγας 

ΟΙαιάῖας πιαγ Ἰανε Ῥεεπ ἴμε ΕΠΙΡΟΤΟΥ νΊοδε {ανοιν Ἰε 
επ]ογεά. 

5 Τι πας Ῥοεπ ἴποιρηί πα Πῖς Γαπι]γ πιαᾶε ἴπεῖν Ἠοπιε ἵπ 
Αραππεῖα ἁιτῖης Πὶ5 εχἰ]ο. ἨΗῖς οΠ]]άτεη ππαγ αοἰἴμα]]γ Ἠανε 
Ῥοεπ Ῥογῃ ἴμετοα, {0Υ. αδ 9 Ἠανο 566Π. [)Ιο5 οοπΠοχίοη γη 
ἴπε οἳἵγ ἵγας νετ} «]οβο. 

508. Οτ. 40. 96. 
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πρᾶγμα, πολλάκις τῷ τιμᾶν προκαλουµένης οὐκ 
ἐπήκουσα' πρὸς τοῦτο μόνον οὐδὲν ἂν ὀκνήσας 
ἐκείνης ἕνεκεν ποιῆσαι, μηδενὸς ἔλαττον τυχὸν 

” / 

πρᾶξαι δυνάµενος, καὶ φίλων µοι ὄντων οὔτε 
τό ”/ 2 / ” Δ ε) / ” 

ὀλίγων οὔτε ἀδυνάτων, ἵνα μηδὲν ἐπίφθονον εἴπω 
Δ «αἱ ϕ / ”/ Δ . 2 ο] Ν « / 

μηδὲ ὃ λυπήσει τινάς, ἔτι δὲ οὐκ ὀκνῶν τὴν ὁδόν, 
ὁπότ᾽ ἔδει µε καὶ ἄλλως ἀπιέναι. τούτων οὖν 
ὑπαρχόντων ἀπεσχόμην τοῦ πράγματος, οὐκ ἐκεί- 
νους προδιδούς, ἀλλ᾽ αἰδούμενος ὑμᾶς καὶ νοµί- 
ζων Χχρησιμώτερος ἔσεσθαι κἀκείνοις καὶ ὑμῖν 
ἐὰν δύνωµαι φίλας ποιῆσαι τὰς πόλεις τῶν τε προ- 

/ 3 / 4 » λλ / . Δ ΔΝ 2 τέρων ζητημάτων ἀπαλλάξας καὶ τὸ λοιπὸν εἰς 
εὔνοιαν καὶ ὁμόνοιαν προτρεφάµενος. τοῦτο γὰρ 
ἁπάντων βέλτιστόν τε καὶ ἄριστον οὐ µόνον τοῖς 
ἴσοις πρὸς ἀλλήλους, ἀλλὰ καὶ τοῖς κρείττοσι πρὸς 
τοὺς ὑποδεεστέρους. : 

» / Ν φ ς / 3 3 / Επίσταμαι μὲν οὖν ὡς χαλεπόν ἐστιν ἀνθρώπων 
ὧ - ”/ Δ - υ) / / ἐξελεῖν ἔριν, καὶ ταῦτα ἐν πλείονι χρόνῳ τεθραμ- 

-- ολ 

µένην, ὥσπερ νόσηµα ἐκ πολλοῦ συμπεφυκὸς οὐ 
σι . / - / ”/ ”/ 

ῥάδιον ἀπαλλάξαι τοῦ σώματος, ἄλλως τε εἴ τις 
2 , / 2 / .. ϱ μ / -- -- 

ἐθέλοι ἀνωδύνως ἰᾶσθαι. ὅμως δὲ πιστεύω τῷ τῆς 
/ ./ / 2 Ν ϱ) κ 2 / 

πόλεως ἤθει, νοµίζων οὐ σκληρὸν οὐδὲ ἀμαθές, 
- . - - 

ἀλλὰ τῶ ὄντι γνήσιον ἐκείνων τῶν ἀνδρῶν καὶ 
- / / ς 3 ω - ) / 

τῆς µακαρίας πόλεως, ὑφ᾽ ἧς δεῦρο ἐπέμφθητε 
1 ἐπήκουσα] ὑπήκουσα (5εε]. 

3 ὁπότ᾽ ἔδει (ΤΟΦΡΥ: ὁπότε δεῖ. 
ὃ προτέρων Ἡ [ΕΡΤ : πρότερον. 

4 ζητημάτων] ζηλωμάτων (1εε], ἐγκλημάτων Επιρετ]Η5. 

1 Ἡε ῬτοβαβΙγ Πας Ττα]απ ἵπ πι]πᾶ, Ῥαϊ Ἠε ανο]άς ἀῑτεοί 
ΤΘΤεΤεΠΟΘ α5 Ρεῖπρ πιοτε Ρο]ᾳο. 

Σ Ῥοτ Πῖ5 τε]ποίαποε ἴο ΠΏΡΥΥΕΓ ἴ]με σα]] οϐ Ῥτηδα, ο6. ΟΥ. 40. 
11-18. 
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ΤΗΕ, ΕΟΒΤΥ-ΕΙΗΞΤ  ΡΙΞΟΟΠΘΗ 

ΝΕΥΥ ααβεΥ ἴο ἴακα τρ ἴ]ο Ῥτοβ]οπι, οἵει Ππντάπρ 
ΠΥ εαρροτί ΡΥ ἴπε Ἠοποινς Τί Ρερίονεά απροπ πια, 1 
ἀῑά ποῖ σἶνα πεεά ἴο ἐπὶ ἱπάιοσιπεπί αἱοπο-- ποῦ ἴ]ιαῖ 
1 «Ποι]ά Ἠανο Ἠαά απγ τε]αοίαποο αβοαῖ αοἰῖπρ ἵη 
Ῥε]μα]{ οἳ Βτιξα, 5ἶποο Τ παὶσηί Ρρος5!ΡΙγ ανα αοοοπι- 
Ρ]ςμοεά αξ πΙΙςἩ ἃξ αΠΥ οπε απ λαά ποῖ α Έουν 1οπας, 
απᾶ Ε1επᾶς, ἴοο, ποῖ Ιαο]ίτο 1π Ιπβπεποε,ὶ ποῖ ἴο 5αγ 
αηγΙΠίης πνίάίοις οἱ Π]κεΙγ το Παγί 5οπ1θ Ρεγδομς᾽ 
{εε]ίησς: Εαγίπειπποτο, 1ξ νγας ποῖ Ῥεσααδε 1 εμταπ]ς 
ἤγοπι ἴπε ΊΟΗΥΠΕΥ, δἴποο Τ Ἰαὰ ἴο 56ο αρτοαςά ἵπ ΑΠΥ 
οπ5α. Νε] ἴπεῃ, ἵπ δρίίε οί ἴπεςε οεοπςΙἀεγαϊίοης 
Ἠε]ά οῦ {Τοπι ἴ]πα αβαῖν.” ποῖ αξ α ἱταῖζον ἴο ἴῆπα πΙεΠ οἱ 
Ῥτιξα, Ῥαϊ οαῖ οἳ οοηδἰάεταἴίοη {ον γοι, απά Ῥεσαιςα 
Ι Ρε]ενεά Ι «Ποι]ά Ώο πιογθ 5εγνίοθαβ]α ἴο Ροῦ]ι διάες 
1 Τ οοα]ά πια]ε ἴῃΠε οἶείες {1επςς, ποῦ αἶοπε Ὦγ πάάἶπρ 
παπα οἱ είν ραδῖ δαβ]εοῖς οἳ ἀἱεραίε, Ραῖ αἰςο ὮΥ 
Γαγηίης ποπ ἴογνατα ΓΠεπάςΠῖρ απά οοποοτά {ΟΥ 
πα {αίατο. Έοντ ἴλίς ἶς ἴ]μο Ῥοςδί «οισ5ε οἱ αἲἰ απἆ 
ἴπε πιοςδῖ εχρεαἰεπῖ, ποῖ οπΙγ ἵπ ἀεαΙπος Ῥεϊνναεν 
εαια]ς, Ὀαΐ αἷςο ἵπ ἀεαπος Ρεϊννασπ 5αρετίους απἀ 
Ιη{ετίους. 

Νου ΤΙ απάθγοίαπά Ἠουν ἁἰβπουι]ί 1 ἶς ἴο ογαᾶϊοαῖα 
οἰγῖ[ε {γοπι ἨππλαΠ Ῥείπος, εδρεοία]]γ νΊε 1ἴ πας Ῥεσπ 
πιγίατεὰ {ου α ΓαΙτ]γ Ίοπο ρετίοᾷ οἳ πια, ]αςί ας Τζ 
15 ποῖ εΣΦΥ ἴο τὰ ἴπε Ῥοάγ οἱ α ἀΐξεαςε ἴλαῖ Ίας Ίοπς 
εἴπορ Ῥοσσπιε α ρατί ο 1, οδροοῖα]]γ ἵπ οαδε οΠε 
εΠου]ά γης {ο εβεοί α ραΐη]εςς οπγο. ΒῬαῖ 541 1 
πανο οοπῄῃάεποε ἵπ ἴμο οΠατασίεν οΓγοιτ οἵἳςγ, Ρε]ίεν- 
Ίπο Τ Το Ῥε, ποῖ τοισῃΏ απά Ῥουνίδῃ, αἱ ἵπ νετγ 
ατα ἴ]ο σεηίπε οματαοίεν οἱ ἴλοςα ἀἰςιῆπριίσῃεά 
πἹεη απά ἰλαῖ Ῥ]οςςεά οἳἵγ Ὦγ ΥΠΙΕΣ γοι Ὕνεγε δεηῦ 

ὃ Ῥ]ο πορες ἴπαί ἰΠῖς εχρ]απαίίοη γγ]] ἀἱδρε] ἴπε 55Ρρίοῖοηῃ 
απᾶ Ἱτηζαίίοη οἨ ἴΠε ρατὶί οἱ ἴπο Αραπιείαπς Ῥεσαιιδε ος 5 
5εεπιίπρ; οο]άπεςς, ἴο νΠΙΕΡ Τε αἱ]αάος ἵπ Ο5. 40. 16. 

15Τ 



10 

1 

ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΞΤΟΝΜ 

/ Ν λ / 5 αν Δ Α 5 
φίλοι δὴ παρὰ Φφίλους' οἰκήσοντες' ἢ τοσοῦτον εὖ- 

/ / - ” » / Δ / 

τυχίᾳ διαφέρουσα τῶν ἄλλων ἀνθρώπων καὶ δυνά- 
µει πλέον διενήνοχεν ἐπιεικείᾳ καὶ φιλανθρωπίᾳ, 
τοῦτο μὲν ἀφθόνως μεταδιδοῦσα καὶ πολιτείας 
καὶ νόμων καὶ ἀρχῶν, οὐδέν) ἀλλότριον ἡγουμένη 

- -- / 

τῶν ἀξίων, τοῦτο δὲ ὁμοίως ἅπασι φυλάττουσα τὸ 
δίκαιον. 

ο) / / ς - / Ν Ἡν προσήκει µιμουµένους ὑμᾶς πράους καὶ 
/ / λ 1 κα ἓν λ 

µεγαλόφρονας Φαίνεσθαι καὶ πρὸς τοὺς" ἐγγὺς 
οὕτω, ' συνοίκους σχεδόν, μὴ χαλεποὺς μηδὲ ὑπερ- 

- / 

ηφάνους γείτονας, πρὸς οὓς ὑμῖν καὶ γάμοι κοινοὶ 
καὶ τέκνα καὶ πολιτεῖαι καὶ θυσίαι θεῶν καὶ παν- 

/ - 

ηγύρεις καὶ θεάµατα, καὶ συμπαιδεύεσθε αὐτοῖς' 
» ο Δ α Δ 3 / ς / καθ’ ἕνα καὶ συνεστιᾶσθε καὶ ἀλλήλους ὑποδέχεσθε 

ν -ὃ / ο λτΑ / / / Ἡ 
καὶ ἀλλήλοις' τὸν πλείω χρόνον συνδιατρίβετε καὶ 
σχεδὸν εἷς ἐστε δῆμος καὶ µία πόλις ἐν οὐ πολ- 

-- Αα 3 - 

λῷ διαστήµατι. καὶ τοίνυν πλείους τῶν ἐκεῖθεν 
καὶ πολίτας πεποίησθε, καὶ βουλῆς µετεδώκατε, καὶ 
ἄρχοντας οὐκ ἀπηξιώσατε γενέσθαι παρ᾽ ὑμῖν, καὶ 

- - .. ) Ι Ἡ 

τῶν σεμνῶν τούτων, ἃ τῆς ᾿Ῥωμαίων ἐστὶ πόλεως, 
ἐκοινωνήσατε. πῶς οὖν εἰκὸς καθ’ ένα μὲν ἕκαστον 
4 - / Δ [ον Αα Δ Δ / ἡγεῖσθαι  φίλον καὶ τιμᾶν, κοινῇ δὲ τὴν πόλιν 

Αα / η ἐχθρὰν νοµίζειν, ὑμᾶς τε ἐκείνην κἀκείνους τὴν 
ὑμετέραν; οἱ γὰρ τοὺς ἀνθρώπους ἀγαπῶντες καὶ 

1 ΑΕἴεν φίλους (αβαιβοπ ἀε]εῖες δεῦρο. 
Ἄ πρὸς τοὺς νι [) οοΥΓ.] τοὺς ΡΤΜ. 

3 Α{Εἴεγ οὕτω Ῥπιρεπις ας καὶ. 
4 αὐτοῖς (ΤΟΘΡΥ : τοῖς. δ ἀλλήλοις ἀε]εῖεὰ Ὦ} Απηΐτη. 

1 Αραππεῖα, οπἱρ]πα]]γ Μγτ]αεα, Ἰαᾶ Ῥεεπ πε[οιπᾶεά αξα 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΕΙΠ5Τ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ 

Ίετο ας Εγὶοπάς ἱπάεαά {ο ἀννα]ὶ ντ εις. ΤΠμαϊ 
οἳἵγ, ννῖ]ε 5ο 5αροτίου Το ἴ]ο τεδῖ ο πιαπ]κίπά {π σοοᾶᾷ 
{οτίαπε απά Ῥοψεν, Ὠας Ῥτονοά ἴο Ῥο «νεηπ ποτε . 
εαρογίου ἵπ {αϊγποςς απά Ῥοπονο]επος, ῬεδίονΊπρ απ- 
οτιάρίπσ]γ Ροῖιμ οἰΙπεηςΒΙρ απά Ίεσα] τὶρ]ῃῖς απά 
οῇ]οες, Ῥεμενίησ πο Παπ οΕ γνοτίἩ ἴο Ῥε απ αΠεΠ, απά 
αἲ ἴΠε 6απιε πια εα{εσιατάίπο ]αςος {ΟΥ αἲ] αἰκο. 

Ίπ επια]αίοπ οἳ ἴπαί ο 1 ἵς ΕἴΠπρ ἰιαῖ γοια 
«ποι]ά 5ου” γουνρε]νες ρεπῖ]ο απἀ πιασπαπίπιο5 
τονγαγά ΠεΏ ΥΠΟ αγε 5ο «]ο5ε ἴο γοι, νΙτίπα]]γ Ποιςε- 
πιαΐες, απ πο Παγςδῃ απά αντοραπί παϊσµροασς, 5ἶησς 
ἴΠεγ ατγε πιοη να νηοπι γοι Ἠανε ϱΟΠΙΠΙΟΠ εν 
06 ννοά]οσ]ς., οΗξρτίπς, οἶνίο ΠπςΠ(αΠομς, 5ασοπίῄοος ἴο 
ἴπε σος, {Γο5ἤνο αδςεπιρ]ίες, απά 5ροοΐασ]ες5; πΠΠΟΓΕ- 
ονεχ, γοι αγε εἀισαϊεά ἴοσοίμεν νά] ἴ]λοπα Ιπάϊνίάιι- 
α]γ., γοι Εεαςί να παπι, γοι επ[εγίαϊη εαςῇ οἵμετ, 
γοι δρεπά ἴλμε στοαίεν ρογίίοη οἳ γοιγ ἤππςε ἰορείμες, 
γοι ατε αηοςί οπο οΟπΙΠΙΙΠΙΓΥ, οπο6 οἵγ ΟΠΙΥ 

ςΙρ]ι]γ ἀῑνιάεα.” ΕΒερίάος, 5ενενα] οἴίϊσεης οἳ Βνηδα 

γοι Ἠανο 6νεηπ πιαάςε οἶήπεης οἳ Αραπεῖα, γοι 
Ἠανε πιαάς ἴπεπα ππεπηθους οἳ πε ΟοποΙ], γοι Ἠανε 

ἀεεπιεᾷ ἴπεπι ποῖ αΠΝοτίμγ οἳ Ῥουσπαίπς πιασίς- 
ἰγαῖες απποπσ νοι, απᾶ γοι Ἠανε αἀπαϊτῖοα ἴλλεπα Το 
Ρανίπειςμίρ ἵπ ἴποεςο αασαςί ρηϊνί]ορας ν/μίοἩ Ρρεγίαίη 
ἴο ἨοππαἨ ο Ζεηςμ!ρ.  ἨΗονν, ἴλον, 5 1 τοαδοπαΡ]ε 
το χερατά Ἱπαϊνίαπα]ς οἴπο]γ ας Εηεπάς απ ἴο 5Πον 
ἴπεπι Ποποιγ, απά ἴμοεῃ αξ α οοπιπιΠΙγ το νίενν τλεῖν 
οἵἵγ ας α {οε, αξ Δραπιοία απά Έτηδα ΡοίἩ αγε ἀοΐπρ ᾖ 
Έον ν]οη Ππεη Ίονε ἴλο ἱπλαρίταπίς οἳ α οἵγ απιἀ 

οο]οΠπγ οϐ Ἠοπιε. Πε επ]οθγ οἳ Ἠοπιο Ὑηπίο Γο]]ονγ5 ἴ5 
ποῖϊαρ]ε, Ὀαΐ ἀεδεγνος. 

Σ Ῥνιδα απἀ Αραπιεῖα ννετο 5δεραγαῖεὰ Ὦγν ποῖ ππογε απ 
ἴνγε]νο πηῖ]ες αἲ πιοςῦ. 

ὃ Οπ ἐπὶ ΘΙΠΙΠΙάΥΥ οῇ ἴπε ἴἶες ἴλαί Ὀοιπὰ ἴ]ο ἴννο εἶίες, 
ο. ΟΥ. 40. 93 απᾶ 91-99. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΣΤΟΜ 

/ 

ἐπιμιγνύμενοι τούτοις καὶ προσαγόµενοι πολίτας 
3 Δ / 

τί λοιπὸν ἢ τὸν ἀέρα' ἐχθαίρουσι καὶ τοὺς τόπους, 
α- -. - 2 / 

Π, ὃ μηδὲ εἰπεῖν ὅσιον, τοῖς θεοῖς ἀπεχθάνονται; 
. -- 

καὶ τοίνυν ἅπασα μὲν ἔχθρα πρὸς ἅπαντας ἐργῶ- 
5 Ν ) Δ δες καὶ χαλεπόν' οὐδεὶς γὰρ οὕτως ἀσθενῆς ἐχθρὸς 

- Ν 

ὅστις οὐκ ἐλύπησεν ἐπὶ καιροῦ καὶ τὸν ἄγαν φαι- 
- ΑΝ / 

νόµενον ἰσχυρὸν καὶ τὸ μῖσος ἐνεδείξατο ἢ λόγον 
τι / 

τινὰ εἰπὼν λυπηρὸν ἢ ἔργον ἀσύμφορον πράξας. 
19 Οὐ γάρ ἐστιν, ὡς εἰπεῖν, οὐδέποτε ἡδὺς οὐδὲ 

ὠφέλιμος ὁ τοῦ µίσους καρπός, ἀλλὰ τοὐναντίον 
/ ἁπάντων ἀηδέστατος καὶ πικρότατος, οὐδὲ βάρος 

ϱ 1 δο 35 ε ορ 9 / - 
οὕτω χαλεπὸν οὐδὲ ἐπίπονον ὡς ἔχθρα” Φφέρειν: 
ταῖς μὲν οὖν εὐτυχίαις ἀεὶ παρενοχλεῖ,' τὰς δὲ συµ- 

Αα / Ν φορὰς αὖξει, καὶ τῶ μὲν ἄλλο τι λυπουµένῳ τὴν 
λύπην ἀπεργάζεται͵ διπλασίονα, τοὺς δὲ εὖ πράτ- 

3 / 

τοντας οὐκ ἐᾷ χαίρειν κατὰ τὴν ἀξίαν. ἀνάγκη 
γάρ, οἶμαι, τοὺς πολλοὺς' ὑπὸ μὲν ἀλλήλων 
βλάπτεσθαι, παρὰ δὲ τοῖς ἄλλοις καταφρονεῖσθαι 
καὶ ἀδοξεῖν, ὡς τοῦτο μὲν ὑπαρχόντων αὐτοῖς ἐναν- 
τίων, τοῦτο δὲ αὐτοὺς ἄφρονας καὶ Φφιλονίκους. 

/ Δ Ν ς / ϱ) Δ / ” μ ή 

18 φιλίας δὲ καὶ ὁμονοίας οὐδὲν κάλλιον οὐδὲ θειό- 
5 Δ 

τερον καὶ ἀνδρὶ πρὸς ἄνδρα καὶ πόλει πρὸς πόλιν. 
τίνες μὲν γὰρ εὐπρεπέστερον κτῶνται τἀγαθὰ τῶν 

- / 

Φίλων συμποριζόντων αὐτοῖς; τίνες δὲ ἀποφεύγου- 
Δ ζ ἊἎ Ὡὶ - σι τὰ κακὰ ῥᾷον ἢ οἷς ἂν φίλοι συμμαχῶσι; 

τίνων δὲ ἧττον ἅπτεται τὰ λυπηρὰ ἢ τῶν ἐχόντων 
Δ - η 

τοὺς συναλγοῦντας καὶ συµφέροντας αὐτοῖς; τίσι 

1 ἢ τὸν ἀέρα Ἠείΐδκε: ἢ τόνδε [)Β. ἧττον δὲ Μ. 
Σ ἔχθρα Ἠεῖβ]κε: έχθραν. 

δ παρενοχλεῖ Βε]άεΠ : παρὸν ἐνοχλεῖ Μ, παρὼν ἐνοχλεῖ []Β. 
4 τοὺς πολλοὺς] τοὺς τοιούτους (σεε]. 

ὅ βλάπτεσθαι ΕΠΙΡΕΤΙΗ5: ἀνάπτεσθαι. 
6 πόλιν Ἠεϊδκε : ἰδιώτην. 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΕΊΤΙΝΡΤ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

πη]ησ]ο νηἩ ποπα απἀ γο]οσπιο ἔπεπηα Το οἰΗΖεηςΒΙρ, 
Ὑλαῖ εχρ]απαοπ τεπιαίης εχοερί ἴΠαῖ ἴλεγ ἆο ποῖ 
Ἠ]κο εαοὮ οἴμετς οἨπιαίο απἀ ἴμε ΡορίΠοη ο 6αο] 
οἴμεντ”ς οΙἳγ. οΥ οἱ5ε---απ αΠΏο]γ ΕΠΕ. ενεῃ ἴο 5αοσοςί 
---"ἴμαϊ ἴπεγ ἀεῖεςί εαο]ι οἴμποεν)ς σοᾶς ᾖ Ἐν το. 6, 
ΑΠΥ εππηγ τογγατάς απγ Ῥεορ[ε-ἶ5 απ Ἱ]κδοπις, δτΙε- 

νοις πο. Ἐον ἵπετε ἶ5 Πο ΘΠΕΠΙΥ 5ο θεα] ας ποῖ 
οη οοσαδίοη ἴο Πατί ενεη ἴΠο Π]αΠ ΥΠΟ αρροατς ἴο 
Ῥε ναετγ 5ίποπρ, οἵ ἴο ἀἱερ]αγ Πῖς Παϊτεά Ὦγ εἴ]ον 
καγίπρ 5οπιε ραϊη{α] ννογᾶ οἵ ἀοΐπο 5οπιε Ππ]αγίοις αοἲ, 

Ἐον ἴπε ΓΕ οἳ Παϊτοά ἵς πενοτ, 5ο ἴο δρθα]ς, 
ανεαεῖ ου Ρεπεβοία], αἱ οἱ αἲ] ήπος πιοςί απρ]εαςαπί 
απά ΡΙἱΐοχ, ΠΟΥ ἶ5 αΠΥ Ῥιγάεπ 5ο Πατ ἴο Ῥοαι 0Υ 5ο 
{αΗσιίπς α5 οηπΗἴγ. Γον εχαπιρ]ο, ν]]ο Πἱ αἰναγς 
πτεγέετος ΙΙ εἴτοκος οἳ οοοᾷ {οτγίαπο, 18 Ίπογεαςες 
ἀϊδαςίεις, απά ννηῖ]ο {ον Ἠῖπι νο 5αευς {ΟΠ 5ΟΠΠ6- 
ἴπίπο εἶἰεε 1{ ἆοαρ]ες ἴπε ραίπ, 1 ἆοος ποῖ Ῥεγπῖ 
ἴλοςο νο αγε επ]ογίπσ οοοᾷ {οτίαπε Το τε]οίοε 1Π 
ΠιΙπο πιεαςιγα. Του Π ἶς Ἱπενίίαρ]ε, Τ 5Ἴρροςο, 
ἴλαί ἴῆΠε πιαδςες «Ποι]ά Ῥε Παγπιεά Ὦγ οπο αποίΐᾖου, 
απ, οἩ ἴῃε οἴμεν Παπά, ϱο ἀεξρίςοά απά Ἰε]ά ἵπ Ίουν 
εξίοεπα ΡΥ ἴ]ε οἴλοτς, ποῖ οπ]γ αξ Πανίηρ απἰαςσοπηἰςίς 
ἴο Ῥερίηπ η, Ῥαϊ αἱξο αξ Ῥείπο ἴΠετησε]νες Γοο]ίς 
απᾶ εοπίεηίίοςας. Ἠονονεν, ἴπετε ἶς ποἰμίπο Βπεγ οΥ 
ΠΊΟΥΕ οος]]κε ἴλαπ ΕΠεπάςΠΙρ απά οοποοτά, νπεί]ου 

Ῥεΐνγεεηπ πιαπ απά ππαη οὐ Ῥεϊνεεπ οἳγ απά οἱςγ. 
Ἐου Ίο ατα ἴμεγ Νο ασφιήτο ἴ]λο σοοᾶ λίπος 
οἱ Πε ποτε Ῥεοοπιπσ]γ, νηεν 1 ἶ5 είν ο 
νο αθεῖςί ἵη «αρρ]γίπσ {Πεπι ὃ Πο ο5σαρε ἴ]ο θαά 
Ὠλίπσς Ίπογε οας]γ ἴπαπ ἴΠοςο ἨΊιο Ἠανο ΠΊεπάς ας 
α]ῆες ὃ Πο ατε Ί6ςς αβεοίεᾷ Ὦγ ἀῑξίτεςς ἴπαπ ἴποςα 
πο ανα Ῥεγεοης ἴο «Πατο ἰπεῖν αβετίπσ απά ἴο 

1 Τηπ δξ 11-19 ἴπετο ἶ5 ἴ]μο οἱοδεδί γαδεπιρ]απος ἴο Ον, 40, 
90-91. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΖΤΟΜ 

Μ ο Δ . - Αλ αμ / ς / 2 Δ δὲ ἤδιον τὸ εὐτυχεῖν ἢ ὅσοι μὴ µόνον αὑτούς, ἀλλὰ 
καὶ ἄλλους εὐφραίνουσιν εὖ πράττοντες; ὡς ἔγωγε 

.»05 Ἂ ” - 2 Δ ”/ / Α ε) / 

οὐδ᾽ ἂν εὐτυχεῖν ἐκεῖνον τὸν ἄνδρα φαίην ὃς οὐδένα 
ἔχει τὸν συνηδόµενον. τίς δὲ συνεργός, τίς δὲ 

7 1 5 / Απ τωρο) Ἀ / Ὦ / σύμβουλος ἀμείνων τοῖς ἰδοῦσιν ἢ φίλος ἐντυχών; 
σχεδὸν γὰρ οὗτος καὶ σύμβολος" οὐ µόνον εὐφη- 

/ » ν νο. / 1. ο Ἀ 
µότατος, ἀλλὰ καὶ ὠφελιμώτατος, καὶ ὅτῳ ἂν 
ἐντύχη ἀνὴρ εὔνους. τὰ δὲ τοῦ µίσους καὶ τὰ τῆς 
ἔχθρας. πανταχῇ λυπηρὰ καὶ δυσχερΏ. Χχαλεπὸν 
μὲν ἐν σπουδῃ, χαλεπὸν δὲ ἐν εὐφροσύνη παρὼν 
ἐχθρός, λυπηρὸν μὲν ὁρῶσι, λυπηρὸν δὲ μνημονεύ- 
ουσι, πολὺ δὲ πάντων πειρωμένοις βλαβερώτατον.. 

1 σύμβουλος] σύμβολος Αγηϊπη. 
οὗτος καὶ σύμβολος ἘΠΙΡΕΤΙΙ5: οὗτος σύμβουλος ΝΤ, οὗτος 

ὁ σύμβουλος [Β. 
8 καὶ ἀε]εῖεᾷ Ὦγ Εππρετῖμς. 
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ΤΗΕ, ΕΟΒΤΥ-ΕΠΙΞΤ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

Πε]ρ ἔἶεπι Ῥοαν 1 Το νἨοπῃ ἴς σοοᾷ Εοτίαπε αγγεείεΥ 
ἴλαη ἴο ἴλοςε ὪΠο σ]αάάειπ Ὦ}ν ἴΠεῖςγ 5ποσοεςς ποῖ 
οπ]γ ἴπεπιςε]νες Ῥαΐ οἴμοις ἴοοῦ Τοι ΤΙ που]ά ποῖ 
οοαπῖὲ ἴπαί πιαη {ογίαπαῖε Νο Ὠας πο οπο {ο «Ἠατα 
Πὶς Ῥ]εαςατε. Ασαίπ, πλαΐ Πε]ρεν, νΠαῖ οοΠςΕΙΙΟΥ, ἴς 
ΏΠΟΥΕ Ἰγε]οοππε Το Ῥε]μο]ά ἴπαπ α Ε]επά πιεί ππεχ- 
ρεεῖεᾶ!]γ 2 Ίπ {αοῖ οπε πιὶσηί αἰπιοςί 5αγ ἴλαῖ ε ἰς 
85ο απ αΠδιτγ, ποῖ οπΙγ πιοςῖ απςρίοίοις, Ραῖ 6νεη 
πηοςί Πε]ρ{], απᾶ Το ΝΠΟΠΙΘΥΕΥ Ἰο ΠΙΒΥ πηοεῖ α Ίογαι] 
ΠΊεπᾶ.Ι Βιαϊ ἴπο πνοικς οἳ Παϊταεά, Ιπάεεά, απᾶ οἱ 
εππηἵγ ατα ραϊη{α] απἀ οτίενοις ενοιγνΊοτο. Τ]ο 
Ῥγεσεπος οἱ απ ΘΠΕΠΙΥ ἶς α ρτίενοις ἴπίπο, νπεῖ]λεν 
ἵη α εετίοις Ῥηδίπεςς οΥ ἵπ ἴμο πηᾶςί οἱ σοοᾷ «Ίου, 
α ραϊπ{α] εμπο ἴο Ῥε]ο]ά απᾶ ραϊηξα] Το τεσα]]. Ῥαἲ 
Ῥεγοπά αἲ] ἐΠίπος πιοςί Ραποβα] το οχροτίεποο. 

1 Ὦ]ο 8εεπις ἴο Ὦε ΡΙΙΠΠΙΠΡ ΟΠ σύμβολος απᾶ σύμβουλος. 
Οµπ ἴπε οπαποε ππεείῖηπρ α5ξ α ξύμβολον, ο. Ατὶδίορμαπος, 
Ρίτας Τ19-Τ91. 
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ΤΗΕ ΕΟΝΚΤΥ-ΡΕΟΟΝΕΟ ΡΙΡΟΟΟὕΕΡΕ.: 
ο. ΤΙ ΟΟΚΕΘΡΟΤΙΝ: ΕΗΙΣ5 ΝΑΤΤΓΕ. 
ορ 

Ἔητ5 ἀεισπιζ] Π]ο ΕΙ, οὐνίοις]γν ἴα Ιπίγοάιοίίοπ ἴο α 
ΠΠΟΤΕ Ῥτγείεπ[ῖοιι5 ΡεγΕογΠπαπσο, 5ευνες {ο ἀἰδαγπι ἴ]ο αιιάἵεπος 
απά ππα]κε 1 «γπιραϊΠεῖῖο να λε «ρεακεν. Τίς ποίο ο 5ε]{- 
ἀεργεσϊαίοη. 5δοιπάς απο πποάετη. [ποάεπία]γ, νε ρε 
να]ααβ]ο Ἱπβογπιαϊίοτ αροιῖ ἴπο [αΐο οἳ Πἴεγατγ ννογ]κ5 ενεῃ 

ο Ἱῃ ἴπο Π{είίππε οἱ Πεῖγ απἴΠοΥς, αξ ννε]] α5 αροιῖ ἴπε αοἰνΙιγ 
οξ ἴε Ῥοο]κίταᾶε απά ἴμε Ιου; οοδί οἳ 15 ρτοάιοῖ. 

Αγηϊηιη αδδετῖς Ὠπαί οι Πο  ουπγίαΙη-γαϊςεγ 15 απππ]ς- 
ἰακαβ]γ ἔτοπι Ὠ]1ο᾿5 ΡΠΙοδορβίσα] ρετῖοᾶ. Αοϊπα]Ιγ αἲ] Ὠιαῖ 
56ΕΠΗΡ τιηπη]δίαΚκαβ]ε αροιῖ ἴπε Ρῖεσε ἶς ἐπαῖ 15 αιἴποτ εἴἴμοι 
ηας αοβίεγες {αππε ας α ραβ]ς 5ρεαΚκοτ οΥ Επίπ]ς5 Πε ας. ὮΤ]ε 
νετγ Ε]ε 15 ποῖ αΏογε 5α5ρίοἴοπ. {οτ ἴπε τοπιατ]ς5 νυΠΙοἩ Εο]]ον; 
αΠοτὰ πο οἶπε ἴο ἴπε Ιάεπίίγ οἳ ἴμε 5Ρρεα]ςετ οἵ ἴο οἴϊπει Ῥ]ασε 
οἵ οσσαδῖοἩ οἱ ἀε]ϊνετγ. 
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49. ΔΙΑΛΕΞΙΣ ΕΝ ΤΗΙ ΠΑΤΡΙΔΙ 

Ὅπως μὲν ὑμεῖς διανοεῖσθε περὶ ἐμοῦ καὶ τῆς 
ἐμῆς εἴτε σοφίας εἴτε ἀμαθίας οὐ δύναµαι ξυμβαλεῖν, 
πότερον ὄντως ἐπιθυμεῖτε τῶν λόγων ὡς άκου- 
σόμενοί τι θαυμαστὸν καὶ τοιοῦτον ὁποῖον οὐκ ἂν 
ἑτέρου τῶν νῦν, ἢ τοὐναντίον, ὡς ἐμὲ ἐξελέγζον- 
τες καὶ ἀποδείξοντες οὐθὲν μέγα οὐδὲ σπουδαῖον 
ἐπιστάμενον. εἰ μὲν γὰρ οὕτως ἔχετε, θαρρῶν 
ὑμῖν παρέχω ἐμαυτόν, ἵνα ἐμπλήσητε τὴν προ- 
θυμίαν" εἰ δὲ μή, φοβοῦμαι τὴν ἐναντίαν δόξαν, 
μήποτε ἀκούσαντες ἔπειτα οὐ δικαίως ἐμοῦ κατα- 
γνῶτε, ὅτι αὐτοὶ οὐκ" ὀρθῶς ἐδόξατε. οὐδέποτε 
γὰρ οὐδενὶ ἐ ἔγωγε τοῦτο ὑπεσχόμην, ὡς ἱκανὸς ὢν 
λέγειν ἢ φρονεῖν 1 ἢ πλέον τι γιγνώσκειν τῶν πολ- 
λῶν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ αὐτοῦ τούτου διαµαχόµενος ἑκάστο- 
τε καὶ ἀντιλέγων τοῖς ἀξιοῦσιν ἔπειτα εἰς τὸ 
λέγειν καθίσταµαι’ καὶ πολλοὶ τοῦτο αὐτὸ ἐπίδειξιν 
ἡγήσαντο. 
Ὅ μως δὲ καὶ αὐτὸς ἑτέραν καὶ ἑτέραν λαμβάνω" 

ὁδόν. ὅταν μὲν γὰρ εἰς ἐμαυτὸν ἀπίδω καὶ τὴν 

1 αὐτοὶ οὐκ Ἠπιρετίήςδ: οὐκ αὐτοὶ. 
5 λαμβάνω] ἐμβαίνω 3ε]άεηῃ. 

1 Γὶο Ἱς τεβογγίηρ ἴο ἴ]ε ορρορίηρ ορἰπῖοης ο6 Πάπα ππεη[]οπεᾶ 
ἵῃ ἴπε Ῥτοσεάϊπςσ ραταρταρη. Η]5 πδαρε ΟΕ ἴ]ε νγοτὰ ὁδόν . 
ΤΠΥ Ὦε οοπιρατεᾶ γη ἴ]μαί ο6 Ηετοαᾶοῖις (2. 20). 
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ΤΗΕ ΕΟΕΚΤΥ-ΡΕΟΟΝΗ ΡΙΡΟΟΌΕΒΡΕ: ΑΝ 
ΑΒΡΕΕΟΣ ΤΙΝ ΗΙς ΝΑΤΙΝΕ ΟΙΤΥ 

Πατ γοιχ ριγροςε ἶς αροαῖ πιο απ τΙΥ νήςάοπι--- 
ος {ΟΠΥ. ας ἴἩε οαδο ΠΠαΥ Ῥε---Γ οσα ἳ Ιπιασίηες νηείμεν 
γοι ταα]]γ ναπί α 6ρεεσομ {οπα της ΥΕ ἴμε εχροοία- 
Ποπ οἱ Ἠεατίπς 5οπιοίΠίπςσ νγοπάσγ{α], ςοππεἰ(μίπσ ἴ]πα 
Ἠ]κε οἳ ννΠίομ γοι εοι]ά ποῖ Ἠθαν ΕΓΟΠΙ αΠΥ οἴπεν ΠπἹαἨ 
πουν Ηνίης, ος, ]α5ί πε τονογςε, γη α νίονν ἴο «Ἠον-- 
πο πε πρ απά ρτονίης ἴλαί Ι ο ποϊμίησ ἱππροτίαπ 
οἵ νγοϊσηίγ. Του 1 ΕΠῖς ἰς γοιγ ριτροςδο, Γ Ραΐ πιγςοα]{’ 
αἲ γοιχ ἀἱδροδα] νι Ε]] οοπῄάσηςο. Το πο επ ἴ]ια 
γοι πΙαΥ σαἴἰςσέεγ γοιγ ἀθδίτε: Ῥαϊ 1 5ο] ἰς ποῦ ἴ]λο 
ρ.86, [ απ αρρτεῃεηδίνο ας ἴο ἴῃΠο ορροδίίε ορίΠίοη, 
]εδῖ ν επ γοι Ἠανε Ἠοατά πιο γοι ππαγ Ῥαςς απ{ανοι- 
αΡ]α ]αάσοπιεηῦ ἩῬοπ πο απάθξεγνοᾶ!Ιγ, ππεγε]γ {ου 
Όλα τοαδοἩπ ἴλαί γοι γοιΥβε]νες ἨΠαά {ογπιεά αη Ππ- 
εοτγγεοῖ ορἰπίοη αροιῖ πιο. Τον Γ Ἰανε πονεγ σίνοπ 
ΔΠΥ οπς Το απάοτςίαπά ἴ]αί Τ απη απ αΡ]ο 5«ροα]ετ οΥ 
ΕὨη]κεγ ου ἴ]λαί Τ Ῥοβ5εςς πποτε Κπον]εάσε ἴ]απ μα 
Ἀνετασρε; Ῥαΐ οἩἳ ἴΠαῖ νοιγ Ρροῖπί 1 «ἴτοπο]γ ἰπδῖςτ, 
ΟΠ ΕΝΕΥΥ οοσαδίοη, ἴο ἴῆοςε Νο αξὶς πιο ἴο 5Ροα]ς, 
απᾶά 1 οοιτεοί ἰΠαῖ {αἱ5ο ἱπιρτεβδίοη Ῥοίοτε 5οἰϊ]ίπςσ 
ἀονπ ἴο ΠΙΥ 8Ρ6ος; απά ΠΙάΠΥ οοησἰάεν ἴΠίς νετγ 
Ρτοῖεςί οἳ παῖπε ἴο Ῥε ονίοπία[Ιοῃ. 

Ἡονψενετ ἰΠαῖ π]αγ Ῥε, Γ πιγςε]{ αἶςο ἴακο πουν 9Πίς 
Ραῖ]ι απά πουν ἔλαῖ.. ἘῬον, οἨ ἴμε οπο Ἠαπά, νΏε- 
ενεν 1 οοηδίάετ Πιγδε] απά πιΥ Ιπεχρετίεηςς, ΠΙΥ 

167 



ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΣΤΟΜ 

- ε - 

ἀπειρίαν τὴν ἐμαυτοῦ, περὶ πάντα μὲν ἁπλῶς, 
/ Δ Ν Δ Δ ’ ε ε) / Ἆ µάλιστα δὲ τὴν περὶ τοὺς λόγους, ὡς ἰδιώτης ὢν 

- / 

διανοοῦμαι καὶ τὸ λοιπὸν ἰδιώτου βίον βιωσόμενος: 
ὅταν δὲ εἰς τοὺς σπουδάζοντας καὶ παρακαλοῦντας, 

- / - 

ὑπονοεῖν ἐμαυτὸν ἀναγκάζομαι, μὴ ἄρα τι τῶν 
ον / ” 21 ν / Ν το ο 
ἐμῶν λόγου ἄξιον ᾖ' καὶ λανθάνω πεπονθὼς τὸ αὐτὸ 

-- - .λ / 

ἐνίοις τῶν ζῴων, ἃ χρήσιμα ὄντα τοῖς ἀνθρώποις 
- Δ / 

καὶ δύναμίν τινα ἔχοντα ἐν αὑτοῖς πρὸς ἴασιν 
-- 3) Α -- Ν 

νοσημάτων, ἤτοι χολῆς ἢ αἵματος ἢ πιµελῆς ἢ 
α ” 2) / 

τριχῶν, οὐκ ἴσασιν, οἱ δὲ ἄνθρωποι εἰδότες διώκου- 
σιν αὐτὰ καὶ πειρῶνται πάντα τρόπον συλλαβεῖν, οὐ 

- - - / 

τῶν κρεῶν ένεκεν, ἀλλ᾽ ἐκείνης τῆς δυνάµεως. 
4 ΜΗ" ἄρα κἀμὲ ἀναγκάζουσω" ἑκάστοτε λέγειν, 

οὐδὲν δεόµενοι τῶν λόγων, ἀλλ᾽ ἑτέρου τινός. 
οὐδὲ γὰρ ἐκεῖνο δύναµαι ὑπονοῆσαι, ὅτι ἀγνοοῦντες 

α 

δὴ' καὶ ἀνήκοοι ὄντες ἐσπουδάκασιν, ὥσπερ ἀμέλει 
Δ - ΔΝ νν / . - 

πολλοὶ πολλῶν διὰ τὴν ἄγνοιαν ἐπιθυμοῦσιν. 
/ μὴ] / 

πάντες γάρ, ὡς ἔπος εἰπεῖν, τοὺς μὲν ἐμοὺς λόγους 
3 / λ / 3 8. ./ . - 

ἐπίστανται καὶ διαφέρουσιν αὐτοὺς ἄλλοι ἀλλαχοῦ, 
- ο 3 ο 

ὥσπερ τὰ φαῦλα ἄσματα οἱ παῖδες ἐν ταῖς πόλεσιν 
ἄδουσι τὸ πρὸς ἑσπέραν' καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους 

Δ / .] / 3 / . σ 

σχεδὸν πάντες ἀλλήλοις ἀπαγγέλλουσιν, οὐχ ὅπως 
3 / .] ε) ”/ / / ΔΝ Δ 

ἐρρήθησαν, ἀλλ᾽ ἔτι βελτίους ποιήσαντες κατὰ τὴν 
- « / 

αὑτῶν δύναμιν, οἱ μὲν ἑκόντες ἐπανορθούμενοι καὶ 
- ” - / 

6 ---δῆλον ὅτι αἰσχυνόμενοι τὸ μεμνῆσθαι τοιούτων--- 
/ Δ 

ἀλλάττοντες καὶ µετατιθέντες πολλὰ καὶ κρείττονα, 

1 ᾗ αἀᾶεὰ Ὦυ (αρ. 5 μὴ 09ε]: εἰ. 
6 ἀναγκάζουσι] ἀναγκάζωσιν (ἀεε]. 4 δὴ Ἐπιρεγίας: ἤδη. 

1 ῬΠηγ ἀενοῖες Ῥου]ς 98-30 απά 93 οἳ Πῖς Πἱείογία Λαΐιι- 
γα]ίε ἴο α οπἰα]οσιε οἳ νε πιεῖσα] δες ἴο ν/πῖοἩ αη]πια]5 
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ΤΗΕ ΕΟΗΤΥ-ΕΗΟΟΝΟ ΡΙ5ΟΟΙ ΒΡΕ 

Ἰπεχρετίεποε ἵπ 5ΙπΙρ]γ ονοετγιῃίπςσ, Ραΐῖ οερεσία]]γ ἵπ 

ερεακίης, τεοοσηἰζίπο ἴπαί Γ απι οπ]ν α Ἱαγτηατ, [ απι 
παπᾶες {ον ἴπε {αίαγο ἴο Ίνα ἴ]ο Πε οἱ α ἸαγπιαἨς 
οἩ ἴποα οἶμοι απ, Ὕποτ [ οοπρίἆεν ἴποςο νο ἴαῑλκα 
ηλθ 5οτίοας]ν απά Ἱπνίῖο πο ἴο πΊαΚε α ΑΡ6ΟΟΗ, [ ατη 
εοηρίγαϊπεἁ [ο {εε] ςηδρίοῖοας ο πιγςε]{, Ἰοδί 5οπιε 
απαΜίγ οἱ παπα ππαγ αἴἴεγ αἰἱ Ῥο ον νη]]α, απά 
νηϊμοαϊ Ῥεΐησ αἵνατε οἳ ΠΠ, Τ πιαν Ῥε ἵπ ἴΠε 58πιθ 
Ροβίοτ ας οεγίαϊη πλεπηβοετς ο ἴΠο απίπια] Ἰάπσάοπη, 
ν/μΙσ]. ἔποιισῃ ἴμεγ ατε αςεβα] ἴο πιαπκῖπά απἆ Ἠανε 
νητηῖη Τλεπη 5ΟΠΙεΕ Ῥούγεγ το ουγο ἀΐδεαξος. νηοεί]πεν 
ῖ Ῥε α Ῥοϊοπογ οΕ Ρί]ε ον Ῥ]ουά οἵ {αϊ ος Παϊγ.ὶ ατα 
απανγατο οϐ Τε, νηῖ]ο ΠαππαἨ Ῥεΐησς, ανατο οῇ ΕΠῖς 
ΡοΕΥ, Ρράξδάε απαᾶ Υ ἵπ ΘΝΕΥΥ ΜάΥ Το οαρίτε Ώπαπῃ, 

ποῖ Τον ἴ]ε 5ακε οῇ ἰΠπεῖν πιοαίῖ, Ὀαῖ Γον ἴπαι Ῥονγεν 
οἱ {Πεῖνς. 

Ῥετῃαρς. ἴ]επ, ἴπ Πιγ οα5ε ἴοο Ῥθορ]ο απο αἱνναγς 
᾽γίης {ο τηαΚκο πηο 5Ροαζ. ποῖ Ῥεσαιςε ἴπογ Ἠανε ΑΠΥ 
ηθοά οἱ ΠΙΥ «ΡθοςἩ. Ρα οἳ δοπιεϊΠίπσ εἶςσο. Έον 1 
οαηποί Ἱπιασίπο ἴΠογ Ἠανο 5ΠΟΝΠ 5ος Ιπίεγοςί ἵπ 
ππε {Γοπα Ρεΐπς {σποταπί απά {γοπα πενεν Πανίπσ Ἠδεατά 
Πηθ., ἂ5 ΠΠΑΠΥ πο ἀοαρί ἀοδῖτο ΠΠπαΠΥ ἰλμίπσς Ῥεσααςα 
οἳ 1σποταποθ. ον αἰπιοδί αἰὶ ππεπ ατα ασοφπαϊπ[ίθα 

ΝΗΓΗ ΠΙΥ 6ρεεσῃοας. απἆ ἴπεγ αἀἰςιτίραίε ἴΠεπα Ῥτους- 
εαςί ἵπ αἱ ἀἰτοσίοης, ]α5ί ας Ἰαάς ἵπ ἴπε οἶες εἶπο 
επεαρ ἁῑίίες αἲ ενοπἰῖἀο. Ἀίοτεονεχ, αἰπιοςί αἱ 
τεροτῦ ΠΙΥ 5Ῥοεσμος Το οπθ αποίΠεγ, ποῖ ας ἴΠογ 
πνοχο ἀεμνετεᾶ. Ῥαΐ αἴἴεν Πανίησ πιαάο ἴπεπι 51] 
Ροαΐΐαεν 1π αοοοτάαποε νΙΗ ἰπεῖν ον αβΙΠ{γ, 5οπιε 
πιακίησ Ἱπιρτονεπιεπίς ῬιχροςεΙγ απᾶά--- ενίάεπί]γ 
Ῥεΐηπςσ α5Παππεά Το ΤΕΠΙΕΠΙΡΕΥ 5αοΏ ςἴαῇ--Ιπίτοάιοίπς 
ΏΊπΠετοας «Ἠαησες απά τοατταησεππεηῖς ὮΥ αγ οἱ 

πΠαΥ Ῥε ραΐ, Ρερϊππῖπς υἩ ἴπε εἰερηῃαπί απά επαϊπο ν 
πιατῖπο 1, 
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ΡΙΟ 6ΗΒΥΡΟΣΤΟΜ 

οἱ δὲ ἴ ἴσως καὶ ἄκοντες διὰ τὸ μὴ σφόδρα μεμνῆ- 
σθαι’ ὥστε οὐκέτι ὀβολοῦ, καθάπερ εἶπέ τις, εὔ- 
πορον ἐκ τῆς ἀγορᾶς πρίασθαι τὴν ἐμὴν σοφίαν, 
ἀλλὰ κύψαντα ἀνελέσθαι ᾿χαμᾶθεν. σχεδὸν οὖν 
παραπλήσιον πεπόνθασιν οἱ ἐμοὶ λόγοι, τῷ κεράµῳ 
τῷ ΤΓενεδίω: καὶ γὰρ ἐκεῖθεν πᾶς μὲν ὁ παραπλέων 
ἐμβάλλεται κέραµον, οὐδεὶς δὲ ὑγιῆ διακομίζει 
ῥᾳδίως, ἀλλὰ᾽ πολλοὶ σαθρὸν ποιήσαντες ἢ συν- 
τρίψαντες ὄστρακα ἔχοντες λανθάνουσιν αὑτούς. 

1 ΑΕίεγ ἀλλὰ Επηρετίις αἀάς οἱ. 

1 Ῥο58]ρ]ν α τεπ]πίσοεηςο οἱ Ρ]αΐο. ροίοση 96 Ὁ. νηετε 
Φοοταῖε», 5Ρεακίπς οἳ ἴΠε ντ]ῆπςσς ο8 Απαχαβροταδ, 5αΥ5: ἃ 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΡΕΟΟΝΡΟ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ 

Ρεϊἴογπιεηῖ, νΠῖ]ο οἴλενς ρος5!ρ]γ ἆο 5ο αποοπςοΙοιΙς]γ 
Ἰητοασ]ᾗ ποῖ τοπιεπιβοτίηςσ ΝΟΥ νο]. Απά 5ο οπε 
Πο Ίοησεγ Ῥαγς πιγ Ἠήδάοπι ποπ ἴλμα πιαγκοί ἵῃ 
αὈαπάαπῖ 5αρρΙγ αἲ απ οΡο]. αξ 5οπιεροᾶγ ας ει 
Ῥαΐς Ιπςείεαά οποθ ΠΙΕΤΘΙΥ 5ἴοορς απᾶ Ῥ]αοκς ἵτ (οπι 
ἴπε στοιπά. Όπε παὶσηί αἰπιοςί 5αγ. ἴΠεγείογε. ἴπαῖ 
πιγ 5Ρεεεῃμες Ίανε Ἠαά πηΙΕἩ [λε 5απιο Γαΐο ας ἴ]οα 
Ροΐζετγ οἳ Τεπεάος; {ου ννηῖ]ο αἲ νΊο σαἲ] ἴ]λαί νναγ 

ραξ οἩ οστά Ροϊίοτγ {οπα ἴλετα, γοῖ πο οπο βπάς 
Πἱ 9.8Υ ἴο σοΐ 1 αογοςς ἵπ 5ουπά οοπά{ΐοπ: Ῥαἳ π]αΠγ 

ογας]ς οἳ 5ΠΠαΣΗ 1ἱ, απ οτο ἴΠεγ αγο αν/άΤε ἴΠεγ Ἰανε 
παισηί Ραΐ «Ἠεγας. 

” 3 . ΄ - - α) - 3 / 

ἔξεστιν ἐνίοτε, εἰ πάνυ πολλοῦ, δραχμῆς ἐκ τῆς ὀρχήστρας 
πριαµένοις Σωκράτους καταγελᾶν. 
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ΤΗΕ ΕΟΕΤΥάΠἨΠΕΟ ΡῬΙροσις 
Α ΡΟΙΙΠΙΟΑΙ ΑΡΡΒΕΡΡΙΝ 1. 
ΝΑΙ ΓΟΡΡΝ 

Τη15 Πϊδοσιιδε, Ι κε ἴ]ε οπε ΡγεσθᾶΊπρ. ἱ5 πιοτε]γ α Ῥτε]αᾶε 
ἰο α ΙοΠβ6γ 8ΡεΕΟΠ. Α5 {πε Π[]ο Ιπάϊσαϊες, ἰΠῖς Ῥτε]αάε ἀεα]ς 
ν Ρρο]Ησα] ρτοβ]ειής. ἴπ 5 οοπο]αάἴπρ δεπίεησες Ὠ[ο 
επαπιεταῖος ἴΠε 5δεραταῖε εομπῖς ἴπ νπαῖ ο σα]]5 Πῖς κρυφαία 
τις γραφή. Ὀιαΐ νατῖοις οἶπες δρτ]π]κ]οά Ἠετο απ ἴπεγε Ῥτονε 
Ώπε 5σεΠε ἴο πανε Ρεαῃ, ποῖ ἴπε σοιτίγοοπῃ, θαἱ α ἴουγῃ ππεε!ηρ.. 
Ἠοννενεγ. ο ἶ5 οπ ἴπε ἀε[οηδῖνο, ΙΓ ποῖ ασαἰπδὶ α Εοτπια] 
ΙπαΙοϊπιεηῖ, 511] αραἶηςί 5]απάςτ5 5ρτεαᾶά ὮΥ απ αΠΟΠΥΠΙΟΙ5 
Ῥέιδοῇ, ΨΠο αρρεατς ἴο πανε Ρεεπ ἴπε ἴοο] απ Ἰας]κεγ οξ απ 
οποία] νγποπα 1ο Ιαβε]5 ἡγεμόνα πονηρόὀν. ΤΠϊ5 οβιοια] Αγηϊπι 
ΙοπΙΠες νῃ ἴλαῖ ο πας Ῥαδδιις νηοδο οοπάιιοῖ αξ ρτοσοηπςιι] 
ος Βηγπία Πρατες Ιατςε]γ ἵπ ἴ]ε σογγεδροπάεπσε οἳ ΡΙΗΠΥ. 
1 νε πιαγ Ῥε]ίενε Πίο (8 11). ἴπαϊ εοπά ιοί νγοι]ὰ 5εεπα ἴο 
ἄεδεγνοα ἴμε ΠαΠΊε ΤΥΤΑΠΠΥ ΥΥΠΙΟΠ Πο αρρ]ας ἴο Τε, Ὀιαξ Ἱπ ἴμα 
Γτ]α] Πδε]Ε(Α.5. 109 οἳ 104) ἴ]πε οπΙγ οοιπῖ οἨ νυπῖοἩ Βαδδιις 
ν/ας οοπεπηπεᾷ νίας ἴπαῖ οἱ αοοερίΊπρ Ὠνϊρας. ΤΠ 15 αβδιιπιεᾶ 
Ὠιαί ἴπε αοῖς επιιππεταῖζεὰ Ὦ} 11ο ννετο Πε]ὰ αἲ Ἠοπιε ἴο ανα 
Ῥοεπ ΤΠ Ἰἶπε η Πὶς οβισῖα] ἀπίγ. | 

Ἠονγενεγ. ἵπ ἴμε Ρεγίογπιαπος οἱ ἴμαί ἀπίγ, Βαβδιις 568ΠΙ5 
ἴο Ἠανε {οιπά απ α]] ἴοο Ζεα]οις ἨΠεποβπιαἨ ἵπ ἴλμε Ῥεδοῃ 
πγΏοπῃ 1ο ρί]]οτίε». ΄ἜΤΠε ἵατρα]εησε απ πητεςί ἐλαῖ οἶπατας- 
ἴοτ]ζεὰ Β]ιγπῖα α5 α Ὕνπο]ε αἱ ]αςί Επί ρετῖοά απάοιρίεα]γ 
Ρανο αΏ ΠΠδοταρι]οις ΠΙαΠ., 5ΠΟΠ α5 ο αρΡρεατς ἴο Ἠανε Ῥεεῃ. 
απιρ]ε ορροτίιπΙῖγ Ῥοίμ ἴο 5αἲϊδεν ρετδοπα] ρταᾶρες απ ἴο 
Ἠπε Ἠὶ5 ροσκεί. ΕὈἱο ονΏ τεραϊα[ίοηπ απᾶ οοππεχίοης Ῥτο- 
Γεσῖεᾷ Ἠϊπι αραἶπςί ἀἰτεοί αἰίασ]ι, Ῥιί Πὶς {οο 8εεπῃς {ο Ἠανα 
ἰ]οὰ οονετ!]γ ἴο απαεγπιῖπε Πὶς τεριζα[ίοπ απᾶ ἴμις ἴο Τεπιονε 
Ἠϊπα ἔγοτα ἴλε 5οεΠθ α5 α οΠαπιρίοη οΕ ἴ]α «ΟΠΙΠΙΟΠ Ρεορ]α, 
πΠο ννετε ἴπε πιαπ)5 παϊιτα] νἰεπῃς. Ὠϊο Παὰ απ ππιαδα] 
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ΤΗΕ  ΕΟΠΤΥ-ΤΗΙΒΡ ΡΙ5ΟΟ ΒΡΕ, 

«γπιραίαγ {ον ἴμπαε ἀῑδ[απολῖςσεᾶ απά παπάετ-ρτϊνι]ερεᾶ (ας. 
ΟΥ. 94. 91-99 απά ΟΥ. 60. 9-4). ΙΤ Πας Ῥεεπ 5δαρσεςίεά ἴλμαῖ 
1Π ἴπε ρτεδεπί Ιηδίαπος ο Ἠαὰά ἀἱδρ]αγεὰ ἔλαϊ «υπιραϊπγ ὮΥ 
τδίηρ: Πῖς Ῥεγδοπα] Ιπῃπεπος ν Ῥαδδιις ἁπτίπρ Πῖς Ῥτοσοι- 
5Η]5Π1Ρ. Ι5ο, ἴπε πια]]σε οξ Ὀϊος πππαππεά {οε ἵ5 απάεἵ- 
εἰαπάαβ]ε. 
λε πανε οΏδετνες αἰτεαάγ ἴῑαίϊ αἲ ἴῑα οἶοδε οΕ Πῖ5 τεππατ]κ5 

Ώ]ο Ῥτοξεσρες ἴο τεροτί οεγίαῖη «ἨαΤβες οἩ ΥΙΟΙ Ἰε 15 Το Ῥε 
θα. Τ 15 ριαῖπ ἔγοπαι ἴπε Ππα] 5επἴεποε ἴλμαῖ ἴ]εδε οΠαγςες 
νγεγε 1ο Ῥε αἶγεα ἵπ ἴπε ατραππεπῖ το νΠΙοεῃ οι Γήβοοτ5α 
{ΟΥΠΙς ἴμα Ῥτε]ιάς. ἨΠούψενεν, Ατηϊπι ροῖϊπῖς οιῖ ἴπαί ἴπεγ 
τθα]]γ αΡΡΙγ., ποῖ ἴο Ὠϊο, Ῥιϊῖ ἴο Πῖς απίαροπϊ5ί. ἜΤπεγείοτε, 
αΗΠοιςΏ Ὕγε ἆο ποὶ Κπον οἸεατ]σ ἴπε Ὠπδίπεςς Ῥείοτε ἴμα 
α85εΠΙΡΙΥ γγηῖσ] Ὠ]ο 15 αἀάτεδδίηρ., Τξ πιαγ Ἠανο 6ΟΠΟΡΥΠΕς Τε 
αξταᾶε οἱ Ῥγιδα ἴονανᾶ ἴο αρρτοασΠ]πς ἰτία] οϐ ῬΒαδδας αἲ 
Ἠοπιε (68. 6 11). Τοβρῖρ]ν ἴπε Ἱουπεγ ΝΠΙΟΗ ἨὨίο 5αγ5 ε 
πηιιδῖ Ίπακε (6 8) 15 α ΊοΙτΠεγ ἴο Ἠοπιε {οτ ἴπο Ῥήτροςε οἳ 
Ἱπῃπεποίηρ Ττα]απ αραἶηδί Ῥα5ι5, απ Το τπαγ Ἠανε νη]σπεᾷ 
ἴο οαττγ να Ἠῖπι 5οππε οβ]οῖα] Ππεδδαρο {ποια Ῥγιδα. 
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48. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΝ ΤΗΙ ΠΑΤΡΙΔΙ 

1. Λυδῷ, φασί, πράγµατα οὐκ ἦν, ὁ δὲ ἐξελθὼν 
- / ἐπρίατο. οὐκοῦν ὁ μὲν Λυδὸς δικαίως πράγματα 

εἶχεν αὐτὸς ἐπιθυμήσας, ἐγὼ δὲ οὐκ ἐπιθυμῶν 

πράγµατα ἔχω δι οὐδὲν ἕτερον ὑπὸ ἀνθρώπων 

ἀδυνάτων' καὶ φθονερῶν ἢ ὅτι δοκῶ στέργειν ὑμᾶς 
καὶ τὰ μὲν εὖ πεποίηκα τὴν πατρίδα, ταῖς πρώταις 

ἴσην αὐτὴν ἀποδείξας τιμῆς ἕνεκα, τὰ" δὲ ποιήσω 
- / Δ - ” . 3 / 

9 θεοῦ διδόντος. καὶ τοῦτο εἶπον οὐκ ἁλαζονευό- 
”/ .) λ Ν ” . / ς Δ 

µενος ἄλλως-- αὐτοὶ γὰρ ἴστε οὐδεπώποτε ὑπὲρ 

τούτων µνησθέντα µε ἐν τοσούτοις λόγοις οὓς 

εἴρηκα ἐν ὑμῖν- ἀλλ ἀμυνόμενος τοὺς ἐμοὶ καὶ 
ὑμῖν βασκαίνοντας, ἵνα, ἐὰν μὲν δυνατὸν ᾖ, διαρρα- 

- εἲ - / / {λ / . . δὲ / 
γῶσιν, ὃ τῇ πόλει πάση βέλτιστόν ἐστιν" εἰ δὲ µή, 

2} 2 ωΙος 5 - ο - 1 ς ο νή 1 9 ἀλλ᾽ οὖν" ὀδυνηθῶσιν. ὅτι δὲ οἱ αὐτοὶ πρὸς ἐμὲ 
- / 

ἀηδῶς ἔχουσι καὶ πρὸς τὴν πόλιν αὐτοὶ µάρτυ- 

1 ἀδυνάτων] ἀξυνετῶν ΗΠεγνοᾶεῃ. 
5 τὰ Μοτε] : τὸ. 5 ἀλλ᾽ οὖν ἨΠΙρετΙΙς : μᾶλλον. 

4 οἱ αὐτοὶ (α8α11ΏΟΠ: αὐτοὶ. 

1 Ώοιβί]εςς Ίε γείου» ἴο Πὶς εβοτίς ἴο Ῥεαιγ Ῥτισδα, α 
ἱορῖς ἴο νλ]σα Ἰε (ΓοαπεπΙ]γ γεσιτς ἵπ ἴπεδε ΒΙηγπίαπ αἲ- 
ἀγεςςθς, απᾶ αἱ5ο ἴο ἴ]μο οοποεςδῖοης π/ΠίοἩ Ίο Πα 5εσοιιγεὰ 
τοραγαἶπρ Οοιποῖ] απ Πιαάϊοῖανγ (ο6, ΟΥ. 40. 15 απ 28 απἀ 
ΟΥ. 45. Τ). 

1 Νοῖ βἰτίοΙγ πε απ]εβ ἴπε Ῥτερδεπί 8Ρεεσομ απἰθααἴες 

174. 



.Ε ΟΝΤΥΞ ΤΗΙΕΡ. ΡΙΟΟΙΓΕΡΕ:, 
Α ΡΟΙΓΙΓΓΙΟΑΙ, ΑΡΡΕΕΣ Ιν ΗΙ5 
ΝΑΠΜΝΥΕ ΟΙΤΥ 

ΑοοοβΡΙνα ἴο ἴμε {αβΙε, α Τγάίαπ Ἰαὰ πο ἴτοιβ]ες, 
Ραΐ ε πγεπῖ ουῖ απἀ Ῥοισ]ηί «οπἹε. ουν νε]], ἴπε 
1γάΐαπ ἀεξετνεὰ ἴα. Πανε ἰπουβ]ες, 5εεῖπο ἰλαῖ Ίο 
Ἠϊπηςε]{ ἀερῖτεά ἴπεπι: ας {ον πιγςε], οἩ ἴμε οἴμεν 
Ἠαπά. αἰίποασΏ 1 Ἠανε πο ἀερίτε Γον ἴτοιρ]ες. Γ πανε 
ἴποπι Ῥεσοαιςα οἱ Ιπεβεοίμα], οηνῖοις {ο]]ουνς Εον πο 
οἴπεν τεαςοη ἴλαπ ἴλαί Τ απ Ἐποισηί ἴο Ῥο {οπᾶᾷ οἳ 
γοι, απά Ῥεσαιςσα 1 Ἠανο αἰγεαᾶν ἆοπε 5οππθ οουᾷ 
ἴατης ἴο πΙγ παϊῖνε οἳἵγ, Πανίπς γαϊςες Τ Το ἴ]ε Ίενε] 
οἱ ἴῃπο Ἰεαίπο αἴῖος ἵπ {πε πιαϊίεγ οἱ ἀῑςεϊποίίοπ.1 απ, 
(οά πο, «Πα]] 4ο 1 οἴ]ιεν σοος ἕπντης ἵπ ἴ]λο Εαίατο. 
Απά 1 Ἠανο σαἰά ΕΠίς, ποῖ ας α Ρἱϊ ο Ιά]ο Ῥοαςίίπο 
---ἴον γοι Κπουν γοιρε]νες ἴμαί ΤΙ Ἠανο πενεν ε- 
{εγγεᾷ ἴο ἴοςε 5εννίοςς ο παπα 1πΠ αἲ] ο πιαηγ 
«ρεεσῃες Ι ΊἸανε ἀε]νογοά ἵπ γοιγ Ἠεατίηο Σ---ραἳ 
ταῖμεν 1π «5οἡ-άείεπος αραἰηςί ἴποςαο Νο εγε 
πλαΗσε γοι απά πῃα, ἵπ ογάετ ἴλαί, 1 5αο α τΠίπο ἷς 

: Ῥοδεϊρ]ε, ἴΠεγ παν Ραγςί νΙΤΠ τασε-- ΠΙος Ένοπα ἴ]πο 
εἰαπάροϊπί οἱ ἴμε οἳἵγ ος α νηο]ο ἴς ἴΠε Ῥε5ί λίπος 
Όπαί οοι]ᾷ Ἠαρρει---ογ εἶςε ἴπαῖ ἴπεγ πιαγ αἲ ]εαςί 
εαΠεν ραῖπ. ΕΒιαϊ ἴ]λαί ἴ]λο «απιε Ῥεγεοης ἀῑς]]κο πε 
ας ἀῑς]]κα ἴ]ο ο γ γοι γοιχςε]νος οαπ [εςΗ(γ, 1 γοι 

Ου. 40, 40. απ 47. ΤΙ 5 ἴγαε, Ἠονγενεχ, ἴπαί ο Πας ποῖ 
εἰτεδςεα Πῖς δετνίοες πα ]γ. 

1τὸ 



ΡΙΟ 6ΗΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

ῥρές ἐστε, ἐὰν θέλητε μεμνῆσθαι καὶ τῶν φιλούντων 
ὑμᾶς καὶ τῶν μισούντων. καίτοι ἐπιεικέστερον 
ἐμοὶ χρῶνται ἢ ὑμῖν. ἐμοῦ μὲν γὰρ ἐνθάδε κατ- 
ηγοροῦσιν, ὑμῶν δὲ ἐπὶ τοῦ βήματος. 
Εν οὖν Ἑλληνικοῖς, ὥσπερ εἴωθα, φαίνωμαι 

παραδείγµασι χρώμενος, μὴ κατα ο οὐ 
γὰρ καταφρονῶ τῆς πατρίδος, οὐδὲ ἀδυνάτους ὑμᾶς 
νομίζω αὐτοὺς συνιέναι τὰ τοιαῦτα, οὐδὲ ἀπαίδευ- 
τον νομίζω οὔτε τὸν δῆμον οὔτε τὴν βουλήν. 
μάλιστα μὲν, οὖν ὑμᾶς βούλομαι τὸ ἦθος Ἑλληνικὸν 
ἔχειν καὶ μήτε ἀχαρίστους, μήτε ἀξυνέτους εἶναι)" 
εἰ δὲ µή,; λόγων γε τοιούτων ἀκούειν οὐ χεῖρόν 
ἐστιν, ἐξ ὧν µοι δοκεῖτε καὶ τοῖς ἤθεσιν ἀμείνους 
ἂν ου 

Τί δὴ οὖν τὸ παράδειγµα; ἡἦν τις ἄνθρωπος ἐν 
Θήβαις ᾿Επαμεινώνδας λεγόμενος: οὗτος ἐφίλει τὴν 
πατρίδα πάντων μάλιστα! καιρῶν δὲ ἐπιλαβόμενος 
οἷοι τότε ἦσαν, πολλὰ καὶ μεγάλα εὐεργέτησεν. ἀντὶ 
γὰρ δειλῶν καὶ ἀδυνάτων καὶ ἄλλοις ὑπακουόντων 
πρωτεύειν ἐποίησεν ἐν τοῖς Ἕλλλησι καὶ τῆς 
ἡγεμονίας ἀντιποιεῖσθαι. τότε μὲν γὰρ ταῦτα ἦν 
δυνατά, νῦν δ᾽ ἕτεροι γεγόνασιν οἱ καιροί. πλὴν 
τά γε τῆς εὐνοίας καὶ τῆς προθυµίας ἀεί ποτε 
ὅμοια. οἱ γὰρ προδόται καὶ συκοφάνται καὶ πάντα 

1 εἶναι αἀᾶάεᾶ Ὦγ Ἠεϊςκο. 
} ἀεί ποτε ὅμοια. οἱ Ἠεϊδκε: ἀεί ποτε ὅμοιοι []Β. ἃ εἴπεται 

ὅμοιοι ΝΙ. 

1 Απ ΙπάϊσαΠοῃ ἴπαῖ Πε 15 δρεακίπρ ἵπ ΑΔδεπιΡΙγ απᾶ ποῖ 
1 σομτῖ. 

Σ Ώ]ο ποῖ ἹπέγεαπεπίΙγ ἆγανςδ προπ «τοεεικ ἰπαβΙίοη ἴο 
Ροῖηῖ α πποτα], αξ νν]] Ῥε 56επ ὮΥ ταζεγτίηρ Το Πε Ίπᾶεχ ος τΠῖς 
απά ῬτεσεάΙπρ νο]Ιππε». ΤΠαϊ Πα ν/ας οοπβοῖοις ἰλαῖί ὮΥ 5ο 
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ΤΗΕ  ΡΟΒΤΥ-ΤΗΙΕΒΡ ΡΙΡΟΟὉΒΡΕ, 

σατθ ἴο τεοο]]εοῖ Ρο] ἴποςε πο Ίονε απά ἴλοςαο ν]ο 
Ἠαΐίε γοι. Απά γεῖ ἴμεγ ἰγεαξ πιο ππογε {αἰγ]γν απ 
ἴΠεγ ἴτοαῖ γοι: {ΟΥ ἴλογ αοοάξδε πια Ἰεγε, ν]ογθας 
ΤΠεγ αοοιςα γοι {τοπ ἴμα ννίηεςς-Ρος.! 

Νον 1 ΙΤ απι 5εεπ ἴο 6ΠΙΡΙΟΥ Παςίαίίοις {γοπι 
(τεε]ς ΠΙςίΟΥΥ, ας ἶς πιγ Παδίς, ἆοπἜ Ίεον αἴ πο. Ἐου 
1 απ ποῦ «Πογίπσ 5οογΏ Γ0Υ ΠΙΥ Γαἰμετ]απά, που ἆο 
1 «αρροςο γοι ἴο Ῥο ἵποαραρ]ε οἳ απαεγςίαπάΐπο 5ο] 
πιαϊῖους {ου γοιγβε]νες, ποΥ ἆο Ι τοσαγᾶ εἴἴ]εν Αδξεπι- 
ΡΙΥ ου Οοιποῖ] ας ἰσποταπί. ῶΠεγείοτε, Ε ἀερίτε πιοςί 
οἱ αἰ Ὠιαί γοα «Ποι]ά Ἠανε ἴΠε οματασίαεν νο] ἰς 
Ο6πτεε]ὶ απἆ Ῥε ποϊίπεν απογαίεξα] πουν απίπ{ε]]Ισεηί : 
Ρας 1 Ὠιαῖ ἰ5 αθ Κάπο ἴοο πας. 1 ἶς αἲ 1εαςί ποῖ α 
Ραᾶ Ῥ]απ ἴο Ιςίεη Το νοτᾶς νΙοΠ. ἵπ ΠΙΥ ορίπίοῃ, 
πηὶσΠί ΙπΙρτονε γοιτ εματαςίον.” 

Ύετγ νε] επ, ναί 5 πιγ Π]αςίταοα τ Έπετε 
γ/α5 α οργίαίη ππαΠ {π ΤΠεροες οα]]οά Εραπιποπάας 
ηε Ίονεά Ἰής οοαΠίτν αὔονε αἱ οἶξο: απἀ, 5εἰβίπο 
5αε] ορροτιπ{ ες ας οχἰςίοἆ αἲ ἴλαί ροτίοά, ο Ῥεν- 
{ογπιεά {ΟΥ 1ῖ ΠΠΔΠΥ ογεαῖ 5ογνίοςος. Εου, Ιησίοας οἱ 
λε οἵανεῃ, Ἠε]ρ]ο5», 5αρεεγν]οπῖ Ῥοορ]ο ἴ]ογ Ἰαά 
Ῥεεῃ, Πε πιαᾶε ἴπεπηα {ογεπιοςί απιοπο ἴῃπε (γεεκς απἀ 
εοπίεπάετς {ον ἸεαάενςΠ!ίρ.". Του ἵπ ἴποςο ἆαγς ἴμεςα 
Γμίησς Ὕγετε Ῥορρῖρ]ε, νπογοας ἴο-άαγ ἴμαο Ἠἴπιες αγ 
ἀἰβετεπῖ---ἴοιρ] οἳ οοαγςε σοοάψἹ]] απάἆ ἀενοίίοη ατα 
4, ναγς ἴΠε 5αππθ. Του ἴπε Ώχεεὰ οἳ ἰταίίους απ ἵπ- 
ΕΟΥΠΠΕΙ5 απ Ῥετδοπς πο ἆο απγῃίπο Το Παγπα ἴποῖν 

ἀοἵπρ Πε πηὶσΠΏί Ὄε ἰποιςΠί ἴο Ὄε πιακίηρ α ραταςε ο ]εατηῖπρ 
16 Ρ]αΐπ ποῖ οΠπΙγ ἔτοπι ἴπῖς Ῥαδδαρε Ῥιαῖ ἔτοπι οίΠετε. ϱ.ρ., 
Οτ. 50. 9. 

ὃ Τη «Ρρῖΐε οἳ ἴμε τπεϊζοτῖσα] Ῥοιαιεῖ ἴμτονπ ἴο ἴ]ε Ῥεορ]ε 
ος Ῥτιιδα η 8 8, ἴπε νγοτᾶς υγ νγΠπῖο Εραππϊποπάας ἶ5 πεγε 
Ιπίτοᾶισεᾶ πια] οπε ΨοπᾶςθΙ Πον/ ΠΙΙΟἨ ἴπεγ τεα]]γ Ίσπενν 
αροιῖ Πϊπῃ, 

4 Τμερες γ/ας Ἱεαάεν Ιπ (ατεεσε {τοπ Τ,ειοίτα ἴο Ν[απίίπεα 
(971--362 Ε.ο.). 
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ΡΙΟ 6ΗΠΒΥΞΟΣΤΟΝΜ 

- -- - ε) 

πράττοντες κατὰ τῶν πολιτῶν καὶ τότε ἦσαν ἐν 
ταῖς πόλεσι"' καὶ μὴν οὗ φιλοῦντες τὰς πατρίδας 
καὶ τοὺς πολίτας τοὺς αὑτῶν μηδὲν κακὸν πάσχειν 
η » Δ Δ /' 2/ / ἐθέλοντες καὶ τὰς πατρίδας αὖξειν φιλοτιμούμενοι 
τότε μὲν πολλοὶ καὶ μεγάλα πράττοντες νῦν δὲ 
ὰ / 9 ολ δν Ν / ἐλάττους" καὶ ἐλάττω ποιεῖν ἀγαθὰ δυνάµενοι. 

« α] μι .) / η - ς Δ - » / 

6ὅ Ὅ δ᾽ οὖν ᾿Ἠπαμεινώνδας ἐκεῖνος ὑπὸ τῶν ἀνομοί- 
ων ἐμισεῖτο καί τινες ἦσαν οἱ διαβάλλοντες αὐτόν. 

-. καν / 
ὁ δὲ δῆμος, ὡς δῆμος, ἠγνόει καὶ ἀνεπείθετο, καί 

ποτε τῶν ἀπεγνωσμένων τις καὶ ἀτίμων καὶ ὅτε 
ἐδούλευεν ἡ πόλις καὶ ἐτυραννεῖτο πάντα κατ᾽ 
αὐτῆς πεποιηκὼς' ἐν ἐκκλησίᾳ τὸν ᾿Επαμεινών- 

/ Δ Ν Ν Ν .”/ - 

δαν ἐλοιδόρει, καὶ πολλὰ καὶ χαλεπὰ ἔλεγε' πᾶς 
Δ ε / 4 .) ς/ 5 ον ” - γὰρ ὁ ψευδόµενος' οὐχ ὃ τι ἀληθὲς εἴπη ζητεῖ, 

/ 2 μ / / » ο» ” μηδέν γε ἀληθὲς λέγειν δυνάµενος, ἀλλ εἴ τι 
χαλεπόν. καὶ αὐτὸς ἐπαναστὰς περὶ μὲν τῶν 
”/ ε) 5 Σς2 5 / Δ .) / / ἄλλων οὐκ εἶπεν οὐδ᾽ ἀπελογήθη πρὸς οὐδέν, µόνον 
δὲ πρὸς ἐκεῖνον, τῇ δ᾽ αὑτοῦ φωνῇ βοιωτιάζων, 
ΣΑλλ / Δ / ”/ λ / νά ς ά τοι Δαμάτηρ, ἔφη, κεχολωµένα γένοιτο. οἱ 
δὲ Θηβαῖοι ἀκούσαντες ἤσθησαν καὶ ἐγέλασαν 

α) / 3 - 3 

εἰκότως, ἀναμνησθέντες, οἶμαι, τῆς ἐκείνου πρὸς 
α - / - - 

τὸν δῆμον εὐνοίας καὶ τοῦ λοιδοροῦντος τῆς συ- 
6 κοφαντίας. ἐγὼ γοῦν, εἴ τις λέγοι πρὸς ἐμὲ ἂἀν- 

/ . - 

άξιον ἐμοῦ εἴτε ἄντικρυς εἴτε καὶ μετὰ σχήματος 
4 -- ε/ - 

ἵνα δοκῇ ῥήτωρ, καὶ ταῦτα οὐκ ὢν εὐσχήμων 
/ 3 - 

αὐτός, ἀποκρινοῦμαι αὐτῷ τὴν τοῦ ᾿Ἐπαμεινώνδου 
ἀπόκρισιν. 

1 μὴν οἱ (α4ΡΡ5. μὴν Αγηΐπι : νῦν. 
3 νῦν δὲ ἐλάττους αἀδεὰ Ὦγ Πεϊξκο. 
ὃ πεποιηκὼς] πεποιηκότων ΠἨεϊςκο. 

/ - . - ο - 

3 ψευδόµενος] τοιοῦτος ΑΤΠΙΠΙ. δ αὑτοῦ Αγηίπι] αὐτοῦ. 
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ΤΗΕ ΡΟΒΤΥ-ΤΗΙΒΡ ΡΙΞΟΟΒΡΗΕ 

{ε]]ονν οἴίπεης αχἰςειεάᾷ ἵπ ἴῃαο οἶίες ενεπ ἴλεῃ ; 
ΏΊΟΓΘΟΥΕΣ, ΨΠΙ]ε ραϊτιοῖς απἀἆ ΠΕΠ Πο ἆο ποῖ γης] 
Ὠπεῖν {ε]]ουν οἴείπεης ἴο οαῇεν αΠΥ Πατ απά Νο 
αγα απορ!(ίοις ἴο εχα]ί ἴλεῖν οοαπγ νετο Ρε] 
Έπεπ απᾶ ρεγογπιεά πσηίγ ἀεοάς, ἴμεγ αγο {θν/εΥ 
ΠΟΥ απά ποῖ αΡ]α ἴο Ρεγίογπι αξ ΠΙΠΥ ηΟΡΙε ἀθθας. 

Ἠοψενεν ἴλαῖ πιαγ Ῥο, ἴπε {απιοας Ἱραπιίποπάας 

Ὑνα5 Παΐτεᾶ ὮΥ ἴἶποςο νΊιο νετε ποῖ Ἰ]κε Ἠΐπι, απά ἴπεγα 
ἨΘΥθΘ 50ΠΠ6 ΥΠΟ ππα]ἰσποά Ἠίπα, απἀ ἴλπε ΟΟΠΙΠΙΟΠ 
Ῥεορ]ε---α5 το οΟΠΠΠΙΟΠ Ῥεορ]α ν]]]---ἀἷά ποῖ απᾶσι- 
εἰαπὰά απᾶ στο παῖςσ]αά. Απά οἩη οηΠς6 οσσαδῖοηΠ Ο0Π6 
οἳ ἴ]ε ἀεδροεταῖο, ἀῑξ[απολμίςσεα στοιΡ. α {ο]]ον ν]ιο 
ηαά ἆοπο απγ απά ενοτγ ἴΠίπο ἴο Ἠατπα ἴπο ον νεπ 
Π ννας ἵη «Ἰανετγ απἆ τα]εά ὮΥ α ἀῑοίαίουν, αραςεά 
Ἡραπηϊποπάας 1π [ον πεοίίπσ απ σαϊά ΠἹαΠΥ Παγδῃ 
Μμίησς---{ος ενετγ π]αΠ Πο ἶς α αν 5εοε]κς Το ἀἱδοονετ, 
ποῖ Ὑ]λαῖ Ώε οαπ 5αγ ἴλαί ἰ5 ἴταςε, Ρεΐπρ απαρ]ε ἴο 
δαΥ αηγἰλμίπρ ἐ]λαί {5 ἵτας, Ραἱ ταῖ]λου ςοπποϊΠίπο οβοη- 
εἶνα. Νον νπεη ΠὩραπιήποπάας ΠἰπαςεΙ ἵπ ανη ἴοο]ς 
ἴμε Ποου, Ἰε ἀῑά ποῖ δρεακ τεραγάϊπρ ἴο οἴπεν 
πηαζίενς, ΠΟΥ ἀἱά ηε ἀο[ίεπά Ἠἰπαςε]Ε αραἰηςί α 5ἵηπσ]ε 
οπανσε, Ῥαΐ Ἠε ππετε]γ σαἱᾷ ἴο Πΐ5 αοοάςδεν, «ροακίπο 
η Πῖς ονη Βοθοίίαπ ἀἰα]οοῖ, ' Μαγ Ὠαιππαϊετ Ῥοα 
νγοῖῦἩ νΙ᾿ γε! Βιῖ ἴ]λο ΈἼορανπς οη Πεατίπςσ ἴ]αῖ 
Ὕγεχε ἀελσ]μίεά απά Ῥινςί Ιπίο ἸαασΏίεγ, ας νε] 

ἴπεγ πηϊσηἰί, τευα]ήπο, 1 5α9ρεοῖ, ἴ]ο {πεπάΠποςς 
οἳ Ἡραππίποπᾶας ἰονγατά ἴλε Ῥεορ]ο απᾶ Ίο 5οννΥ 
εοπάοῖ οἱ ἴλο π]αἨ ο ἵνας ἰωγίης το νυν Ἰήτη, 
Αοοονάἰπσ]γ, Η α οργίαϊη Ῥεχδοπ 5Που]ά 5αγ ἴο πια 
εοπιοϊμίπο 1 ἆο ποῖ ἀέδογνεα, νπεί]εν ἵπ Ῥ]αϊπ ἵεγπης 
ου ἵπ βοιγαἰῖνο Ἰαπσιαρο ἴο ΨΙΠ ΤΟΠΟΥΏ ἃ5 απ ΟΥΑΤΟΣ 
---“ποιρ] Ἠῖς ουν Πριιγε ἶ5 αν Ποπη ΟΟΠΕΙΥ --- 5Ἠα1! 
π5ε {ουγατά Είπα ἴμα τερΙγ οἱ Πραπιϊποπάᾶας. 

1 Ὠ]ο ἵ5 ΡριπΠΙης ΟΠ σχήματος απᾶ εὐσχήμων. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

- - - / 

Εὺὖ δ᾽ ἴστε ὅτι ταῦτα ποιοῦσι καὶ λέγουσι βαρυνό- 
Δ ϱ) ν » / » 3/ Δ .) / / µενοι τὴν ἐμὴν ἐπιδημίαν δι ἄλλο μὲν οὐδέν: οὔτε 

- - / 

γὰρ ἐνεδρεύω τινὰ τῶν πολιτῶν οὔτ᾽ ἀργύριον 
-- - / » 
λαμβάνω παρά τινος οὔτε δασμολογεῖν ἔτοιμός εἰμι 

αν ο. / 

τὴν χώραν τὴν ὑμετέραν οὔτ᾽ ἐν τῇ ἀγορᾷ φαίνοµαί 
ω) Δ 

τινι ὀχληρός' οὐ γάρ εἰμι ῥήτωρ' οὐδὲ εἶπον ὑπὲρ 
3) Αα 2 / 

οὐδενὸς ἢ ἑνὸς ἀνθρώπου δυστυχοῦς, ὃν ἐκώλυσα 

ὑπὸ τῶν συγγενῶν καὶ τῶν ἐπιτρόπων διασπασθῆναι, 
- Δ πρότερον μὲν αὐτοῦ τὰ γράμματα ὑφηρημένων καὶ 

πολλὰ τῆς οὐσίας διηρπακότων, ὕστερον δὲ κατα- 
/ ”/ Δ ϱ) / ” 

Τ ψευδομαρτυρούντων' ἄλλην δὲ οὐδεμίαν εἴρηκα 
/ ιό 5 » λ 7 Δ / ε) 3 2" 

δίκην, ὥστε δι οὐδὲν οὐδενὶ βαρύς εἰμι. ἀλλ᾽ ἵνα, 
ἐάν ποτε γένηται καιρός, οἷον εὔχονταί τινες, ὃμ- 
οιος τῷ' πρότερον, οἷος οὐκ ἔσται' πλὴν εἰ γένοιτο, 
ἵνα μὴ παρῶ τῷ δήµωῳ μηδὲ ἔξουσιν οἱ συκοφαν- 
τούµενοι τὸν παραιτούμενον ἢ συναλγοῦντα. καὶ 
διὰ τοῦτο δυσκόλως ἐμὲ Φέρει τις ἐπιδημοῦντα." 
καὶ γὰρ εἰ πλείους ἦσαν, ὥσπερ εἰσίν, οὐδεὶς 
2 - / αν. .) Δ μ ”/ Γκ 3 κ ἐμοῦ φήσει μᾶλλον' ἐγὼ δὲ ἔχω παρρησίαν πρὸς 
ὑμᾶς ὅσην οὐδεί. τῆς μὲν γὰρ εὐτυχίας τῆς 
ἐμαυτοῦ παρεχώρησα ὑμῖν, τῆς δὲ δυστυχίας τῆς 

1 ὅμοιος τῷ 3ε]άεῃ : ὁμοίως τῶν []Β. ὅμως τῶν ΝΙ. 
Σ καὶ διὰ τοῦτο . .. ἐπιδημοῦντα Ῥ]ασεᾷ Ὦν Ατηϊηι αΕίετ 

µετέλαβον (ἴορ οἳ Ρρ. 199). α5δ Ρεῖϊπςρ Ἱπαρρτορτίαία {ο 15 
Ῥτερεπῖ δείς. Παπιοννίζ ννοι]ὰ ἀε]εῖε καὶ. 

1 9εο ΙπίγοάμοΠοῃ. 
3 Ἔμο γοιπΡ π]αΠ ἶ5 οἴπεννγῖδε ΙΠΙΚΠΟΥΥΗ. 
5 Τηο ' οπὶθῖς ᾿ Ῥτοβραβ]γ οσσιττος ἵπ ἴπε ρτοσοηδι]δΗίρ οϐ 

Ῥαβδας. Αἲ ἴμαί πιο Πο 566ΠΙ5 ἴο Ἠανε ἀεβεπάρθᾶ οεγίαϊῃ 
ΠΠΕΠΙΡΕΥΣ5 ΟΕ ἴλε Ο6ΟΠΙΠΙΟΠ5 ἵπ Τον/ῃ ππεείίηρ. Ηῖδ οοπβάσποε 
α5 ἴο ἴπε Επίατε 5αρροδίς ἰαῖ Πε Ἠας ιιδεᾷ Πῖς Ιπβιπεπος ντ] 
Ττα]απ, οΥ εἶἰδε ἵ5 αροιῖ Το ἆο 5ο. 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΤΗΙΗΡΟ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ 

Ῥαΐ τεςί α5ειγεςὰ ἴπαί ἴπεγ ἆο απά 5αγ ἴπεςε {μίησς 
Ῥεεαιςε {Πεγ ατα ἱ]κεά αἲ Ππιγ Ῥγεξεποε Ἠενο ἵπ Ῥγησα,! 
απ {οχ πο οἴμογ γθβςοἩπ : {ον [ ἆο ποῖ Ἰο ἵπ ναί {ου 

ΑΠΥ οἱ ἴπε ο πεῃς, ποτ ἆο 1 ἴακε ραγ {ποπ αΠΥΡΟΚΥ, 
ΠΟΥ ἆο 1 εἴαπά τεαάγ ἴο Ίενγ ἱπραΐε οπ γοιιγ οΟΙΠΙ1Υ, 
ΠΟΥ ἆο Τ ππαΚκε πΙΥςε][ α ππςαπος Το αΠγΟΠε ἵηπ ἴμε 
πατκεῖ-ρ]ασο-- {ον 1 απ. ΠΟ ογαἴογ-- που ἨἈανε 1 ἆε- 
Γεπάοά απΏΠγοπε ἵπ οοαγῖ, 5ανε οπε Ἰποκ]εςς {ε]]ονΥ 
αἱοπε νῆοπα Τ 5ανεά {οπι Ρεΐπο ἴογῃ ἴο Ρίεοες Ὦ} Πῖς 
ΚΙΠΕΠΙΕΠ απά σιατάίαπς., αξεν ἴπεγ Ἰαά Πνςῖ 5ἴο]επ 
Πής ἀοοιππεπῖς απἀά ρή]ασεά πιποῃ οἱ Πὶς εδίαίο απᾶ 
α{τεγννατᾶς ἰτιοὰ Ὦϱγ {αΐδε νπίπεςς ο γαῖη Ἠῖπη ὃς Ρα 
1 Ἰανε «ροκεπ ἵπ πο οἴπεν οα5ε αἲ Ίανν, 5ο ἴλαῖ Γ απι 
ἵπ πο τερρεοί οβεηςῖνε ἴο ΔΏΥ 9Π6. Χο, 1 5 νΙτῃ 

Ώπο Ῥιγροδε ἴΠαῖ ἵπ σα5δα α οπἷςείς ονογ αγίςες 5ο] 
α5 οογίαϊη Ῥείδοής Ῥταγ {οΥ, α οτςὶς οἰππί]αν ἴο ἴπαῖ 
εατγ]ίοχ οπο ἕ---ἴμε Ἰῑπά ἴ]ιαί ἶ5 ποῖ σοΐπο ἴο αγίσε--- 
Ραΐ δαρροςίπς ἴπαί 1 «Ποι]ά, ἴπο Ῥατροςε ἶ5. Γ καγ, 
ἴο Ῥτενεπῖ πΙΥ Ρεΐπσ ρτεςοπί Το αἷά ἴπο ΟϱΟΠΙΠΙΟΠΕ, 
απ ἴο ἵπςιτο ἴλαί ἴμο νἰοϊίπας οἱ Ρ]ασκπιαΙ] «Πα]] ποῖ 
ενεπ Ἠανε αΠΥ οπε Το Ιπίοχοςᾶε {ου ἴπεπα ος ἴο εχρτοςς 
αγπηραίΕΥ {ον ἴποπα: ἴλαῖ, ΓΕ τερεαῖ, ἴς ΝΊΥ α οεγίαῖπ 
Ρευ5οἩ ἶς ἵπορηςεά ἴπαί Τ απη Ἠογο ἴπ Ῥγαρα. Γον 1 
ἔπετο νογο 5ενετα] ἴο αβδαπιε ἰπαί τὸ]ε--ᾱς Ἱπάςεςά 
Ώπετε απε-- πο οπο νο] «ροα]ς πιογο τεααῖ]γ ἴΠαπ 
ΙΓ: απ Τ οαπ 5ρεα] Το γοα ποτε ΓΓαΠΚΙΥ ἴ]πατ απγ οπε 
θἷςα. Τῆο τααςοπ ἶς ἴπαί [ πανο Ῥοῖμ δαοτῖῃοεςᾶ {ον 
γοι ΠΙΥ ΟΝΠ σοοᾷ Γοτίαπο  απά αἶςο παγεά νΙΤΗ γοι 

4 ΟΠ δενετα] οοσαδίοπς5 Ὠ]ο δρεακς οἳ ςασγ]Ποῖπρ Πῖς οννῃ 
Ἰπέεγερίς ἴο ἴπε νγε]ίατε οΓ ἴπε »ἴαῖς, πιεαπ]ηρ Πὶ5 Ῥτοοσσιρα- 
Ποπ η ραρ]ο Ὀιδίπεςς ἴο ἴπε περ]εοῖ ος Πὶ5 οὗ/Π Ρτορετίγ, 
ε-σ., ΟΥ. 47. 90: Ῥαϊ Πετε Ἠς πιαγ 'νε]] Ὀο τεβεγτῖπρ ἴο Πὶς 
τοσεπί ν]ς]ϊ αἲ ἴπε «οτί οἱ Τγα]απ. πγπεπ πε πεσ]εσίεᾷ ἴο πιακε 
Ρετδοπα] οαρίία] οί οἱ ἴπε, Εππρετοτ’5 ΕγπεπάςΠΙρ ἵπ οτάεν {ο 
8εστε {αγοιτς {οτ Ῥταςα (ΟΥ. 45. 9). 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

8 ὑμετέρας µετέλαβον. καὶ νῦν δεῖ µε ἀποδημεῖν, 
οὐχ ὡς πρότερον ἀλύπως, πάντων με ἀγαπώντων 
καὶ θαυμαζόντων, ἀλλὰ μετ) ἔχθρας τινῶν' ἐπεὶ 
αὐτός γε οὐδὲν ἔπαθον κακόν" 

οὐ γὰρ πώποτ᾽ ἐμὰς βοῦς ἤλασαν οὐδὲ μὲν 
ἵππους. 

Οὐ μέντοι θαυμάζω τὰ παρόντα πράγµατα᾽ ἐπεὶ 
καὶ Σωκράτης ἐκεῖνος, οὗ μέμνημαι πολλάκις, ἐν 
μὲν τῇ τυραννίδι τῶν τριάκοντα ἔπραττε πάντα 
ὑπὲρ τοῦ δήµου καὶ τῶν κακῶν οὐδενὸς ἐκοινώ- 
νησεν, ἀλλὰ καὶ πεμφθεὶς ὑπ᾽ αὐτῶν ἐπὶ Λέοντα 
τὸν Σαλαμίνιον οὐχ ὑπήκουσε, καὶ τοῖς τυράννοις 
ἄντικρυς ἐλοιδορεῖτο, λέγων ὁμοίους εἶναι τοῖς 
πονηροῖς βουκόλοις, οἳ παραλαβόντες ἰσχυρὰς τὰς 
βοῦς' καὶ πολλάς, ὀλίγας καὶ ἀσθενεστέρας ποιοῦ- 

9 σιν" ἀλλ᾽ ὅμως ὑπὸ τοῦ δήµου, δι ὃν ἐκινδύνευεν, 
ὕστερον εὖ πράττοντος διαβληθεὶς ὑπὸ συκοφαντῶν 
τινων ἀπέθανεν. ἦν δὲ ὁ κατήγορος Μέλητος, 
Ὃ ον ἄνθρωπος καὶ συκοφάντης. ᾿Αδικεῖ, φη- 

,. Σωκράτης, τοὺς νέους διαφθείρων καὶ οὓς μὲν 
ᾗ πόλις θεοὺς τιμᾷ μὴ τιμῶν, ἕτερα δε εἰσάγων 
καινὰ δαιμόνια" σχεδὸν αὐτὰ τἀναντία᾿ οἷς ἐποίει 

10 Σωκράτης. ἐτίμα τε γὰρ τοὺς θεοὺς ὡς οὐδεὶς 

1 βοῦς ΏΙπάοτΕ: βόας. 
2 τἀναντία ΠΙΠάΟΤΕ: ταῦτα ἐναντία. 

1 Ῥγεξιπιαβ]γ Ἠῖς ΙΟΙΙΓΠΕΥ {ο Ώοππε ἴο οοπρταϊα]αῖε Τγα]αη, 
Α.Ρ. 100. 

5 ]Πίαςα 1. 154. 5ΡοκεΏπ Ὦγ ΑολΏί]]ες ἴο ΑΡαΠΙΕΠΙΠΟΠ. ΤΠϊ5 
αποἰαίοη ἵ5 απ Ἱπάσα[ίοη ἴλαῖ ἴε οοπαῖπρ ΙΟΠΤΠΕΥ ἴο ν/πῖο] 
ηε Ἰας Ἰαςί τοβεγγοᾷ Ἱπνο]νεά πο 5εΙῇδῃ Ἱπίεγεςδί. ΤΠ δεεπα5 
Π]κε]γ Ὠιαί Ὠ]ο Ρ]αππεά ἴο κο ἴο.Ἠοππε ἴο τ1δε Πῖς Ιπῄπεποε 
αραῖηςί Ῥα55ιις απᾶ Πῖς πεποβμιπαπ ἵπ ἴπο ἱτῖα] νυπ]ε]ι γγα5 60Ο 
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ΤΗΝ ΓΟΕΒΤΥ-ΤΗΙΗΡ ΡΙ5ΟΟΙΗΞΕΗ ̓  

γοιν 1] {οτίαπε. Απά πουν Τ πιαςῖ Ίεανο ΠΥ «ο ΙΠΤΥΥ, 
ποῖ, αξ οἩη ἴλαί οἴμοι οσσαδίοη νϊποαϊ τορίπίηρ, 
αἴϊοπάεςα ας Τ ἴπεν ν/ας ὮΥ ἴ]ο αΠοο[ίοη απά αἀπιίγα- 
ον οἳ αἰἰ, Ρας ταῖπεν αἴϊεπάςά ὮΥ ἴ]ο εππηγ οἱ 
δοπ1θ:. οἶπορ [ ΠιγςεΙ{ ηανο «αῇετοά πο Ἠανπῃ, 

Έον πενεχ ἀῑά ἴπεγ ΗΕῖ αγ σον” ος Ππλαγος.” 

Ἠοψενοεν, Ι απ. ποῖ αχρτίδεά αἲ πι Ῥτεδεηί 
ἴτουρ]ες; «ἴπορ ενοη ἴμο {απιοις Ῥοογαΐος, ν]οπα 

Ἠανο οζεπ πιεπβοπεᾶ, ἁατίπο ἴπε ἴγταππγ οἳ ἴλα 
ΤΗΙτίγ 5 ἀῑά ονειγίῃίπρ ἴπ Ῥομα] οἳ ἴ]ε Ῥεορ]ε απᾶ 
ἴοο]ς πο ρατῖ ἵπ ἴῃοα οτίπιες οἱ ἴΠαῖ τόσίππε, Ὀαἳ. νε 
οχάετεά Ὦγ ἴ]ε ΤΠτίγ ἴο {οΐοι Τ,εοι οἱ Βα]απΐς, ης 
τοζαςεᾷ ἴο ΟΡΕΥ. απά Ίε ορεπ]γ τονῖ]οά ἴ]ο ἰγταπῖς, 
ραγίησ ἴΠεγ νεγε Π]κο ν]οκεά Πενάκπποη, νο, Πανίπο 
γοσθῖνεςᾶ ἴλο οον5 Ποπ «ἴτοπο απά ΠΙππδτοις, ππακκα 
ἴπεπα {εν απά νεακετ”: Ραῖ πενετί]ε]οςς Τἱ νας Ὦγ 

ἴπε σονεγηπιεπῖ οἳ ἴλε Ῥοορ]α, οἩ νΊοςο αοσοιπί Ἡς 
μοι τίςκος Πῖς Π{ς, ἰπαῖ Ιαΐου οἩ νησι ἴΠαῖ σονεγη- 
πιεηί γνας βοιτὶςηίπος, Ῥεσαιιςο Ίο Πας Ῥοεπ 5Ιαπάσγεά 
ὮΥ οογίαῖπ ΙΠ{ΟΥΠΙΟΥΣ, Ίο ἵνας Ριαῖ ἴο ἀἆσαῖμ.Σ Νουν 
Ἠϊς αοοι5οΥ ἵνας Νπο]οίας, α Ιοαίμςοπια {ο]]ον, απά α 
Παν ἴοο. βαϊά Πε, ΄' θοεναῖος ἶς συ]ίγ οἱ οονταρίίπο 
ἴπε γοιπσ Πποη απᾶά οἱ ποῖ Ποπουνίης ἴμε ἀεῖες 
πηοπι ἴε ον Ἠοποινς Ραΐ οἳ Ιπίτοάποίπσ οἴπει πενν 
αἰνίπί [ες "ο νΙτίπα]]νγ ἴπε νειγ ορροςίίο ἴο γα 
Ὀρογαίες Ύνας νψοπῖ ἴο ἆο.  Ἐον ποῖ οπΙγ αῑᾷά Ίε 

ο ἴακα ρίασθ. ΤΠαϊ ννοι]ά αοσοιπῖ ΓοΥ ἴπε ρῃγαδε '' αἰιεπάοά 
Ὦ} ιο επιηΙἲγ οἱ 5οπ]θ.᾽ 

8 404. Ἡ.ο. 
4 Ῥ]αΐο, 4ροίοσφη 92 σ-Ώ. τοροτᾷς ἴΠε Τ,οοη ερἰσοᾶε, Τε 

τερτοοξ οἱ ἴπε ΤΠϊτιγ ἵ5 σῖνεηῃ Ὦγ Χεπορποῃ, /οπιογαθίμία 
ο. 

5 9909 Β.ς. η 
6 ιο’ νειδίοπ οἱ ἴπε οΠατρε ἶ5 ποατ]ν Ιάεπίῖσα] να 

4γροίοσν 94 Β. 
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ΡΙΟ ΟΠΗΒΥΡΟΞΤΟΜ 

-- 3 ΔΝ 

ἄλλος καὶ παιᾶνα ἐποίησεν εἲς τὸν ᾿Απόλλω καὶ 
ν -. δν 1 ενα «ΕΝ 9 Ἡ 

τὴν ᾿Αρτεμα, τοῦτον ὃν ἐγὼ ἔτι καὶ νῦν ἄδω," καὶ 
Δ 

τοὺς νέους ἐκώλυε διαφθείρεσθαι οὐ µόνον, ἀλλὰ καὶ 
τοὺς πρεσβυτέρους ὀνειδίζων καὶ προφέρων αὐτοῖς, 

εἴ τις ἄπληστος ἢ ἀκόλαστος ἢ τὰ τῆς πόλεως 
. / Ν ΔΝ 3” / . 23 .] / νΝ 

ἠργολάβει, τοὺς μὲν ἀπολύων ἐπ᾽' ἀργυρίῳ, τοὺς 

δὲ συκοφαντῶν, τοὺς δὲ νησιώτας τοὺς ταλαιπώ- 
- 3 ΔΝ / / Ἂ ο 

ρους λεηλατῶν ἐπὶ προφάσει φόρων ἢ καταλογῇ 
-- {4 ”- Ἡ - 

στρατιωτῶν, ὥσπερ ἔνιοι ποιοῦσι παρ᾽ ἡμῖν. διὰ 
ταῦτα μισοῦντες αὐτὸν ἔφασαν διαφθείρειν τοὺς 

γέους. 
Δ ΔΝ 11 Ἡ δ᾽ ἐμὴ γραφὴ μείζων καὶ γενναιοτέρα σχεδὸν 

5 ρα ε ” 2 - / Ν 
ἦν, κρυφαία' τις, ὡς ἔοικεν' ᾿Αδικεῖ Δίων, τοὺς 

ΔΝ ” ο) ο) ϕ. ν 

μὲν θεοὺς μὴ τιμῶν μήτ᾽ ἐν θυσίαις μήτ᾽ ἐν ὄμνοις, 
α 

καταλύων τὰς πατρίους ἑορτάς, ἀναπείσας δὲ ἡγε- 
/ - 

µόνα πονηρὸν ὥστε τὸν μὲν δῆμον βασανίσαι καὶ 
2 / ς Ἂ / ή ιβ Δ Ν 

ἐξελάσαι ὅσους ἂν δύνηται πλείστους, ἐνίους δὲ καὶ 

ἀποκτεῖναι, παρασχὼν ἀνάγκην αὐτοῖς ἐκουσίως 
.) - Ν Δ ΔΝ ο / .ᾖ 

ἀποθανεῖν διὰ τὸ μὴ δύνασθαι πρεσβύτας ὄντας 
- / οι 

φυγεῖν μηδὲ ὑπομένειν καταλιπεῖν τὴν πατρίδα" 
/ 5 -- -- 

συµπράττων δὲ καὶ νῦν ἅπαντα τῷ τυραννήσαντι 
- Δ . - - - 

τοῦ έθνους, καὶ ὅπως ἐκεῖνος καλῶς ἀγωνιεῖται 
1 ἔτι καὶ αἀάοὰ Ὦγ (,αβΡ5. 

τοῦτον .. . ἄδω ἀειεῖεὰ Ὦγ Επιροτίιις. 
ὃ ἐπ᾽ Ψα]εδῖιδ: ἐν. 

4 κρυφαία] κρύφα ΝΤ, κορυφαία ΙΜοτε]. 
ὅ δὲ Πεϊςκε: τε. 6 τοῦ έθνους ΑΤΠΙΠΙ : τοὺς θεοὺς. 

2 

1 Ῥϊοσεπες ΤΙ αεί (2. δ. 93) Ρτεδενες α 5ἶἵπρ]ε Ἰἶπο ἔγοπι 
α ΠΥΠΙΠ Ίπ ν/Πῖοη ἴμερε ἀεϊῆες ατα Παπηθεᾶ, απ 5αγ5 ἴλαῖ 
Ώιοπγδοάογας ἀεπ]εὰ ἴ]αί θοσταῖες να» 15 αμἴΠογ. 
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ΤΗΕ, ΕΟΗΤΥ-ΤΗΙΠΕΡ ΡΙΡΟΟΙ ΠΣΕ 

ποποιχ ἴμε σοᾷς πιογτο ἴμαπ αῑά απγβροᾶγ εἶκεε, Ῥιΐ 
Ἡε Ἠαά οοπἹροδεᾷ α Ἠγπιη ἴπ Ῥταϊσο οϐ Αρο]ο απἀ 
Ατίοπηῖς, ἴΠίς Ῥασαν νλίο ονοη πον/ Ε ΠΙΥΣΕΙΓ απι 
νοηῖ ἴο ομαπί, απιά Ίο [τίοά ἴο ρτενοπῖ, ποῦ πΙετεΙγ 

ἴπα γοιπσ πἹοἩ, Ῥαῖ ἰλοῖν οεἰάενς ἴοο, ποπ Ῥεΐπς 
εοτταρίεᾶ, τερι]κίπσ απἆ τορτονῖηςσ ἴΠεπα, ἵΠ οᾶδθ ΑΠΥ 
οπ6 γνας ογεσάγ οἵ Ποσηίίοιις ος τιεὰ Το Πα] ΠΙΟΠΕΥ 
οαῖ ος Ῥομ Μος, 5οἵπο ϱΡΥ αγγαησίησ απ ασοηιξία]. ΕοΥ 
α Ῥτίρε, 5οππε Ὦὢν Ῥιαοκπιαϊ]πς Ῥεορ]ο. απά 5οπιο 
ϱν Ρ]ασίπσ ἴπε υτοίοπεᾶ Ἱδ]απάετ» οἩἨ ἴ]ο Ῥρτεϊεχί 
οἱ ραίε” οἱ ἵπ οοππεχίοη να ἴμε ἀταβίπσ ο 
εο]άΐενς, ]αςί αξ 6οππθ πἹεή αγε ἀοΐπο ἵπ Ῥτιδα. ΤΓηῖς 
ἶ5 πΥἩγ ἴΠεγ Ἰαίεά Ἠπα απ οἸαίπιεςά Ίο νγας οοτταρίίτπς 
Όλα γοιπς ΠΠΘῃ. 

Ῥυαΐ παν ΕΙ οἱ Ιπάἰοϊπιοπί ὃ ννας Ίοηςε απάἀ, οπο 
πησ]{ 5αγ, ποβρ]εν, α 5οτῖ οἳ οσοι ΡΙΗ1 αρρατεπ{]γ : 
ὍῬιο ἶς συ]{γ., βγεί, οἱ ποῖ Ποποατίπς ἴ]πο σος εἶἴ]ον 
υἩ αογῖῇοες οἵ νΙΙ ἨγπιΠς, ΘΥ αρο[ἰςΗίτσ ἴ]ο Γος{]- 
να]ς οξ ον Γαἴμεγς; 5εοοπά]γ, οΓ5ο πας]εαάπσ α ν]οκεά 
Ῥτοσοπςα] ” αν ἴο οαα5ε Ἠϊπι [ο ἰογίατο ἴλο Ῥεορ]α 
απά Το Ραπίςῃ αξ ΠΙΔΠΥ αξ Ρορδίρ]ο, απἀ ενα ἴο ραΐ 
5οπιε {ο ἀθαϊῃ, πιακῖπο 1 ποοθδξατγ {ου ἴπεπι το ἀῑε 
α νο]απίατν ἀεαῖμ Ῥεοαιςο, οἱά αξ ἴπεγ ψετε, ἴΠεγ 

οοιι]ά ποῖ 6ο Ιπίο εχί]ε οἵ επάατε ἴο αθαπάοπ ἴΠεῖγ 
παϊνε Ἰαπά: (Πήνα]γ, οἳ «ο-ορεταίίπς ἴπ ενοτγιῃμῖης 
ενεη ΠΟΥ νἴἩ ἴῃα πιαη νο ἴοοἷ {πε τὸ]ε ο ἐγταπί 
ονοχ. οαγ ΠαΠοΠ, απᾶά οἱ ατταπρίπσ, 5ο Ταν ας 1 ἵδ ἴη 
Πΐς Ῥούνεγ ἴο αΊταπσε., ἴπαῖ ἴπαί ἵγταπὶ «Πα]] Ῥε 5ςο- 

5 Α δοποΠαπα ο Ατδίορμαηπες, {οιαγπίαπα 6. τεροτίς ἴπαῖ 
(Ἴεοῃ ννας ἀείοσίεὰ αἲ ἴμαί ἰτ]ο]ς απ πιαᾶε ἴο ἀἱδρόιρε. Ὠτε- 
5μΙΠαΡΙΥ Πε Πας ἴα]κεπ Ὀτίρος Το 1ούγεγ ἴπε αβδεδςππεπῖ οἱ 5οπιθ 
οἱ ἴπε ΠΠΕΙΠΙΡΕΙ δίαῖες, -' [βιαπάενς ') ἵνας ἴπε δια] επι 
αΡρ]εᾶ Το ἴ]πε δἰαῖας α)]ίοά νι Αἴπεπς ἵπ ἴπε ΑΡΗ οεΠΙΙΤΥ Ε.ο, 

ὅ 9εε Ιπτοάιοβίοῃν. 
4 ΡΤΕΞΙΙΙΒΡΙΥ Βαδρι5. Ὀεε Ππἰτοάιοοη. 
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ΡΙΟ 6ΗΠΒΥΞΟΣΤΟΜ 

Ν Δ / / Ν / . Ν καὶ κατὰ κράτος παραλήψεται τὰς πόλεις καὶ τοὺς 
δήµους κατασκευάζων, ὅσον ἐστὶν ἐπ᾽ αὐτῷ κατα- 

σκευάζειν' διαφθείρων δὲ καὶ τὸν δῆμον αὐτὸν 
- αν / ΔΝ 

ἐφιστάμενος κατήγορος καὶ τοῖς αὑτοῦ ῥήμασι καὶ 
τῇ γλώττη παρανομῶν εἰς τοὺς πολίτας, εἰς τοὺς 

δηµότας, καὶ πολλὰ ἕτερα ποιῶν ἃ αἰσχύνομαι 

καθ᾽ ἕκαστον λέγειν! πονηρὸν δὲ παράδειγµα παρ- 
έχων ἑαυτὸν καὶ νεωτέροι καὶ πρεσβυτέροις 
5 5 λ -. 3 αν ο / / λ 
ἀπονίας' καὶ τρυφῆς) καὶ ἀπιστίας' δεκάζων δὲ 

χ - ιο λ ε] ο / Ν) / 

τὸ πλῆθος, ἵνα μηδεὶς αὐτῶ προφέρῃ τὰ τότε 
/ » Δ - / Δ - 3 ο 

πραχθέντα, ἀλλὰ τοῦ µίσους καὶ τῆς ἐπιβουλῆς 

λήθην τινὰ ποιήσωνται. 
Φέρε δὴ πρὸς ταῦτα ἀπολογήσομαυ ὦ ἄνδρες 

ΗΠρουσαεῖς, κἂν δοκῆ ὑμῖν ἀκούσασι, κατεψηφί- 
/ Δ Ν - / ο} - 

σασθέ µου": καὶ γὰρ τοῦ Σωκράτους οἱ ᾿Αθηναῖοι 
ἀκούσαντες κατεψηφίσαντο. 

1 αὐτὸν ΟΤΟΦΡΥ : αὐτὸς. Σ ἀπονίας (1εε]: ἀπορίας. 
ὃ τρυφῆς Πεΐδκε: τροφῆς. 

1 ΑΡΡαΤΕΠΙΙΥ ἴε ΠεποἨπιαΠ ΟΕ Βαδδιις ἶ5 ΙΥΥΙΠΡ ἴο πιατδῃα] 
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ΤΗΕ ΕΟΗΒΤΥ-ΤΗΙΠΟ ΡΙΡΟΟΙΓ ΒΡΕ, 

οεςς{α] ἵπ Πΐς εἴγασσ]ο απ 5]α]] ἴακε Ὦγ ἔοτοο ἴλμα 
οἶῆες απά ἰπεῖν ροραίαγ σονεγππιεπίς ας {οαγ{Πμ]γ, ο 
εροϊίπσ ενοη ἀἆ6πιοσγαςγ 1δε]ῇ, κοϊῖπσ Πἰπιςε]Ε αρ ας 
Γτς αοοις5ογ, απά ντ] Πὶς ον γνοτᾶς απ ἴοπσιαςο οΟΠΙ- 

πηήπσ ογίπιες ασαἰηςί Ἠϊς {ο]]ουΥ οἱ ΐπεῃς, γα». ἴ]α 
ππεπηρενς οἱ Πῖς ον οοπιπαπΙϊγ, απά ἀοΐπο ΠΙάΠΥ 
οἴμεν τπίπσς νἨΙο Γ απ. α5Παπιες Τἴο 5ροο!γ; ΗΕΠΙΥ, 
ο πια]ίπσ Πἰπιςε] α Ῥαᾶ εχαπιρ]ε οἳ Ἰαήΐπεςς απά 
Πἰση-Ηνίηπσ απά Γαμ]εςςπεςς {ον Ροῖ]ᾗ γοιπσ απἆ οἰά ; 
απᾶ ΙκίΠΙγ. οἱ Ὀηϊρίπς ο πιαδσος, 5ο ἴλπαί πο οπε 

πΙαΥ ταργοας] Πίπι να νΏαϊ ννας ἆοπο Πχ {οσο ἆαγς.” 
Ραΐ ἴλαῖ Ῥεορ]ο π]αγ Ἰηδίοας αοααίτε α 5οτί οἱ {οτσεί- 
{α]ηθςς ος Πὶς Παϊγεά απά ἴγεαςοΠονγ. 

ἨεΙ] πε, πποη οἱ Ῥταδα, Τ «πα ἀε[οπά παγςε]Ε 
αραἰηςί ἴΠεςε «μανσεςῇ απά 1 1 5οεπας σου ἴο γοι 
νηεη γοι Ἠανο Ποατά πιο, οοπάσπαπ πηος {ου ο 
Αἰπεπίαης Ἠοατά Ῥοσγαΐες Ῥοεΐοτο ἴογ οοπάεπιποά 
Ἠίπη. 

Ίῃ ἀοίοπος οἳ Ἠὶ5 πιαρίος αξ ΠΙαΠΥ ΒΙΠηγπίαης α5 Ρρορδῖρ]ε, 
ΤἘ]ε Ἰαπσιασο Πετε α5εά ΡΥ Ὠἱο ἶ5 πιαπ]{εδί]γ ἤριταϊῖνα. 

2 Τ,ο., ἵπ ἴπεο ρτοςοΠ5δι]ςΠΙρ οἳ Βαβ5ιις. 
ὃ Ας ἵῃπ ἰῃα σαδο ος ἴπε οπατρος νγμΙοἩ Ὠ]ο ἀῑδο]αῖπας ἴπ 56, 

Ειίς ὈΙ] ο ΙπάΙοίππεπί αἱ5ο πιαγ Ῥε αδδαππεά ἴο αΡΡΙΥ, ποῖ ἴο 
ιο, Ὀιΐ ἴο Π]5 ατοΠ-ΕΠΕΠΙΥ. 
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και ο ή .- ήν. ν Ἆν, ρνο, ανα 

... ας νι αμπαρ  μααοίσην ο -- 

η ΨΗΗ 19. φιή οι πα ᾷη ῑ: 
ς ον οι ηπο) Β ια αμλόνη η νό ἳῦ δε 

ν Ελμός ος ο. ἩΘΕ ὃς κο όνος 

ι ΑΡΑ «πν ης αῇ ο. μίκρ οἳἩ ε 

θη ΜΗ! η πα οσο ρα α΄ Ἡβ 

:Ης ποσα πας π ά1ο ο ἸοἹ ῥ μοι αμα. Ὕ 

“ο ον ει οὔ ορια η πα σας. 

ο ἳ ο ο νμς πο ο 

μπολ λος μμ ρΗΗΡΟΗ [νρ 4: μμῖ 

οὐα πιθήο 

ο. 1ο. ἵνα ο το μι μωΐο τν 

ον νε Εμ να Ὃ [) ΗΕ 

απο σας τοής, πο να ο ο. 

εί νσια ας, ΑΡΜΙΗ [ νά 

(προ ίαβοι εἲ οκ] τά. 90Η 
σ κ λά ο αμε πε .α 

παν ο μμ ὁλφ σι Ἠήκλο αμ 

| Ἱ ϱἳ. ΟΜΕΡ άΦ.ς νι 

οι «νΕΘΗΦΗΙ - 

ν . 

Ἱ . 

ον ΙΝΕ 
: . 



ΤΗΕ ΕΟΚΤΥ-ΕΟΟΕΚΤΗ ΡΙΞΟΟὉ ΕΡΕ: 
ο ο ΟΟΚΕΡ ΟΕ ΡΕΝΕΕΑΝΡΟΡΠΗΙΙΡ 
μοὰς πδ ΝΑΕΡΙΕ ΠΑΝΡ. ΘΝ 
ΙΤ» ΡκΟοΡΟΡΙΝα ΠΟΝΟΟΡΝΣ ΕΟΕ 
ΠΗΙΜ 

Ικτεηνατ, ενίάεποε πια]κες 1ὲ {αΙτ]γ οογίαϊη ἴπαί ἐπῖς ὨὈὶς- 
6ο1γ56 ν΄ας ἀε]ϊνετεςᾶ ἵπ ἴπε γγπίεν ο 9.9. 96-91, δΠοτί]γ αβίετ 
Ὀ]ο᾿5 ταίατΏ {τοπ Πὶ5 Ίοηρ εχί]ε οἳ {ουτίεεπ γθαῖ5. ΤΠε 
οεςαδῖοή Ίνας α ἴονπ ππεεπρ αἲ νλίοἩ 1 νγαδ Ῥτοροδεςᾶ ἴο 
αοσοτᾷ Ἠίπι οετίαϊπ πππαππεά ἨοποιΠδ. Τῆεδε Ποποιτς ε 
πιοςε»!ί]γ ἀερτεσαῖε», ροϊπίϊπς οί Ὠαί Ῥτιδα ας Ποποιγεὰ 
Ἠίπα α/ΠοΙεπῖΙν ἵπ Πανίπρ Ποποιτθᾷ νατίοΙς ΠΠΕΠΙΡΕΤ5 οϐ 
μὶς (απηϊ]γ. ᾿Τακίηρ αἀναπίαρο οξ ἴπε ργερεηῖ ἴεπιρετ ο 5 
αμάΙεπσε, Ἰε ἴπεπ γρες ἴπο αἀν]δαΡ]Πίγ οἳ α γείογπα ἵπ ἴπε 
οοπάιοί ο ἴπε οἴήπειπς. ἜΤποιβῃ Πε 15 αἀτοῖῖ ἵπ πιακ]ηρ Πῖς 
ρ]εα, 1 5 αραπάαπΏ]γ ενιἀοπῖ ἔτοπι οἴἵπεν 8Ροεσᾖες Ιπ ἰλὶς 
Ρτοιρ ἴλπαί 5ΙΕΓ α Ῥίοα ἵγας νατταπῖεςα, {ος Ῥγιδα, ἵπ ΟΟΠΊΠΙΟΠ 
νηζ]ι οἴετ οἶ]ες οξ πε Ῥτονίπσε, γαδ Ιπ α δίαῖε οἳ δοοἷα] απά 
Ῥο]σα] πρῃεανα]. Π 15 Πἰπίεά ἴαῖ 56] ΤοίοΥΠΗ Ί5δα ΠεζΘβδαΤΥ 
Ρτετοεφιι]δίῖε ἴο βεοιτῖηρ ἴπε οοποεβδίοης αἱ]αάεά το ἵπ 5 11. 

Αἲ ἴπο «οπο]αδίοπ ος Πῖς τοπιατ]ς5, ο ΑΠΠΟΙΠΟΕΣ πα ο 15 
βοΐπρ ἴο τοαᾶ ἴο Πὶ5 Πεατετ5 5οπΠ6 οογΓοδροπάεποε Ῥείνθεπ 
ἨΙπηδε]{ απἀ ἴπε Ἐπλρετοτ. Ὁ πβοτίαπαϊεΙγ ἰμαῖ οοττεςροπᾶ- 
εποε ας ποῖ Ώεεπ ργεδογγοαά, Ριιἱ 1 Ώεσσπχες τεαδοπαΡ]γ οἑγίαΙῃ 
{τοπι ΟΥ. 40. 9-9 ἴλαί Πὶς Ἱππρετία]| οογτεδροπαεηῖ ννας Χετνα. 
ντ νο Ἠε γ/α5δ ΟΠ νοτγ Γτ]επᾶ]γ ἴ6γπιδ, απᾶ ἴλπαί ἴποῖτ 
εκοµαηρε ος 1είζεγ5 οοπσεειπεά, ποῖ οπ]γ απ Ιην]ίαίῖοπ {ο νῖςιῖ 
Ἠοπε, Ὀιαῖ αἱξδο οετίαϊη αδρίἰταίίοη5 ΟΠ ἴπε ρατὶ οϐ Ῥτηρα, 
αδρ]ταῖοης ἐπννατίεὰ Τεπιροτατ]γ ϱΥ Νεινα)ς απΗππεΙγ ἀθαῖ]. 
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44, ΦΙΛΟΦΡΟΝΗΤΊΙΚΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΠΑΤΡΙΔΑ ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΝΗΝ ΑΥΤΩΙ ΤΙΜΑΣ 

Ἐμοί, ὦ ἄνδρες πολῖται, οὔτε ὄψις ἡδίων ἐστὶ 

τῆς ὑμετέρας οὔτε φωνὴ προσφιλεστέρα οὔτε τιμαὶ 
µείζους τῶν ἐνθάδε οὔτε ἔπαινος λαμπρότερος ἢ ὁ 

ε) « - δν] Ἂ / εοσ α παρ᾽ ὑμῶν' οὐδ᾽ ἂν ξύμπαντες οἱ Ἕλληνες, πρὸς 
Δ 2 - ε τε / .. 2 Δ / Δ δὲ αὐτοῖς ὁ ᾿Ῥωμαίων δῆμος, ἐμὲ θαυμάζωσι καὶ 

ἐπαινῶσιν, οὐκ ἂν οὕτως τοῦτο εὐφράναι τὴν ἐμὴν 
/ - Δ 3/ Δ Δ Δ [ο Σ 

διάνοιαν. τῷ γὰρ ὄντι πολλὰ σοφὰ καὶ θεῖα εἰ- 
Δ ο .) ν} / ”/ / - ρηκὼς "Όμηρος οὐδὲν σοφώτερον ἔφη τούτου τοῦ 

ἔπους οὐδὲ ἀληθέστερον, 

α λς / ω ι / ὣς οὐδὲν γλύκιον ἧς πατρίδος. 

” 3 / Δ / / 

εὖ μέντοι ἐπίστασθε ὅτι τὰς τιμὰς ἔχω πάσας, καὶ 
[1 - ε] - Ν ” ”/ ε] / 3 -- 

ὅσας νῦν εἰσηγεῖσθε καὶ εἴ τινες ἄλλαι εἰσίν, ἐν τῇ 
[4 / .] / Ν / Δ ε) Δ ”/ 2 ] ὑμετέρᾳ εὐνοίᾳ καὶ φιλίᾳ καὶ οὐδενὸς ἄλλου ἐγὼ 

- Δ 1 [4 αν - 

δέοµαι. τοῦτο γὰρ ἀνθρώπῳ ἱκανώτατον ἐπιεικεῖ, 
η - - Δ ς -- 

τὸ ἀγαπᾶσθαι ὑπὸ τῶν αὑτοῦ πολιτῶν, καὶ ὁ τοῦτο 
/ ν / / ο] / 

ἔχων τί ἂν ἔτι προσδέοιτο εἰκόνων ἢ κηρυγµά- 
Ἀ δ ας” 1’ δὰ . λ 

των ἢ προεδριῶν;' ἀλλ᾽ οὐδὲ χρυσοῦς σφυρήλατος 

1 ΑΙ πῖς ροῖπί Αγπίτη 5μβρεσοῖς α Ἰασουπα, ΥΠπίσὮ Ὦε νγοι]ά 
” Λ . 1 / κ Ν .λ . 

ΒΙΡΡΙΥ Ὦ} 5οΠΙ6 516Ἡ ῬΗΓαδε 5 οὐδὲ γὰρ πλέον ἂν ἔχοι οὐδὲν 
9.4 , 
απο τουτώγ. 
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ΤΗΕ ΕΟΕΚΤΥ-ΕΟΌῦΚΤΗ ΡΙΞ5ΞΟΟΌΕΟΕ : 
ΑΝ ΑΡΡΕΕΟΣΣ ΟΕ ΕΕΙΕΝΡΡΗΙΡ ΕΟΕ 
ΗΙΡ ΝΑΤΙΝΕ ΤΓΑΝΟ ΟΝ ΙΤ ΡΕΟ- 
ΡΟρΙνα ΗΟΝΟΌΕΣ ΕΟΚ ΗΙΜ 

ἘΕΙον; οἴ πες, πο οἱσ]ίῖ ἶ5 ππογο ἀεΙσηι{α] Το πια 
ματ γογ αοθς, ΠΟ νοῖος ἀ9αΤΟΥ ἴ]αι γοιχδ, πο 
Ἠοποινς σγοαῖοετ ἴλαπ ἴπΠοςα γοι Ῥεδίον, πο Ῥταΐσα 
πιογα Ρ]επαῖά ἴπαπ Ρταίςε τοπ γοι. Ένεν 1 πε 
νηο]ςα (ταε]ς νγοτ]ά, απ ἴμο Ώοπιαπ Ρεορ]ε ἴοο, Ἡετα 
ἴο αἁπιίτο απά Το Ῥταϊξα πηο, ἴλαϊ νγοι]ά ποῖ 5ο «Ἠεεχ 
ΠΙΥ Ἠεαγί.! ον ἴποιρ], ἵπ παἴα, ΗοΠΠεΥ ας «ροκεπ 

ΠΙΠΥ νήςε απά ἀἰνίπο Ἰνογᾶς, ε πενεχ 5ΡΟΚε α ψήςεχ 
οΥ α ἴγαθυ γνογά Παπ Πὶς : 

Έου παιισῃί ἶ5 θν/εεῖεν ἴπαπ οπε5 παἰῖνο ]απᾶ.3 

Τπάεεᾶ, γοι πιαγ τεςί αδεαγεά αι 1 Ππά αἲὶ παγ 
Ἀοποιτς, Ὀοῖ] ἴλοςε γοι ΠΟΥ Ρτοροξε απά αΠΥ οἴλενς 
ἴλετε πΙαΥ Ρε, οοπίαίπες {π γοιγ ϱοοᾶν]] απά {1επά- 
«ΠΡ, απᾶ Τ ποεθᾷ παισῃί εἶσα. Του 1 {5 α{ε 5αβ]οἰεπῖ 
{ογ α τ6αδοπαΡ]ε Ἠπππαπ Ῥεΐπο Το Ῥο ]ονοά Ὦ} Πὶς ον 
{ε]]ονν οἴάχαης, απ ΥΥἩΥ «Ποιι]ά ἴ]ιο ππαπ νο Ώας ἴ]λαῖ 
Ίονε πεεᾷ ἴαϊαες ἴοο οΥ ρτοσ]απιαίίοης οὗ 5εαῖς ος 
ποποις ὁ Ναγ, ποῖ ονοπ ΙΓ 1 Ῥο α Ροτίτας 5ίαϊτια 
οἱ Ῥεαίεπ οσο] 5εῖ αρ ἵπ ἴμπα πιοςί ἀἰδιπραίΐσῃπεά 

1 Ἠε Ἠαὰ Ῥεεπ Ποποιγεά αἲ Ἠοππε απᾶ Ιπ ΠΙάΠΥ οἴμον 
οἶῆες. ϐ. Ου. 41. 9 απ 44. 6. 

Σ Οἄψεεεν 9. 94. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

- ϱ) « - ιν) Δ ἱστάμενος ἐν τοῖς ἐπιφανεστάτοις ἱεροῖ.. ἓν γὰρ 
ς / »/ 2 ο] .) / « βὲ Ν λί 

ῥῆμα πλείονος ἄξιον ἀπ᾿ εὐνοίας ῥηθὲν καὶ φιλίας 
ἢ τὸ ξύμπαν ἐν ἀνθρώποις χρυσίον καὶ στέφανοι 

Ν λ ”/ “ α / ο / 

καὶ τὰ ἄλλα, ὅσα δοκεῖ λαμπρά: ὥστε µοι πειθό- 
µενοι οὕτω ποιεῖτε. 

2 Δ ”/ Δ / Ν - Δ ” 

8 Εἰ δὲ ἄρα καὶ τοιαύτας τινὰς δεῖ µε τιμὰς ἔχειν, 
{/ Δ ”/ τν ΙΑ) 2 Ἑ, α λ ς πολλαί µοι καὶ ἄλλαι εἰσὶ παρ᾽ ὑμῖν, τοῦτο μὲν αἱ 

- ο -- - / τοῦ πατρὸς τοῦ ἐμοῦ, ὅσαις ἐκεῖνον ἐτιμήσατε ὡς 
”/ » Δ Δ “ ” / / 

ἄνδρα ἀγαθὸν καὶ ὅσον ἔζη χρόνον δικαίως προ- 
- Ξ τν - - τας 

εστῶτα τῆσδε τῆς πόλεως, τοῦτο δὲ τῆς μητρός, ἧς 
- ς Αα. ὑμεῖς ἱδρύσασθε καὶ ἄγαλμα καὶ ἱερόν, τοῦτο δὲ 

αἱ τῶν πάππων καὶ αἱ τῶν ἄλλων προγόνων, ἔτι 
Δ ς 2 - Δ - ”/ - Δ 

4 δὲ αἱ τῶν ἀδελφῶν καὶ τῶν ἄλλων συγγενῶν. καὶ 
Δ 2 / ) λ Ν / εν 

γὰρ ἀνδριάντας πολλοὺς καὶ ταφὰς δηµοσίας καὶ 
» - α) / Δ ”/ λὰ Ν / 1 ἀγῶνας ἐπιταφίους καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ τίµια 
ἐκείνοις παρὰ τῆσδε τῆς πόλεως γέγονεν-- ὧν" 

) Δ 2 Δ 2 / 2 Δ 2 / ” / οὐδενὸς ἐγὼ ἐπιλέλησμαι, ἀλλὰ ἐπίσταμαι πάντα 
ὡς οἷόν τε µάλιστα-- καὶ οἶμαι τὰς ὑπὲρ τούτων 
χάριτας αὐτὸς ὑμῖν ὀφείλειν, καὶ εὔχομαι τοῖς 
θεοῖς ἱκανὸς γενέσθαι ἀποτίνειν. πολλοῦ μὲν γὰρ 

9 ο 

ἐπίσταμαι κἀκείνους γενοµένους ἀξίους καὶ δικαίως 
/ 

ἁπάντων τυχόντας, ὅμως δὲ ἐν ἅπασιν ὑπερέβαλεν 

1 ΑΕΙΕΥ τίµια Ατηϊπι αάάς ἅ. 1 ὧν ἀε]εῖεὰ Ὦγ Αγηῖπι, 
5 πολλοῦ (45α41βοηΠ : πολλοὺς. 

1 Τμε ρηταδε '' ο Ρεαίεπ ο] ΄ 5ποννς ἰμαῖ Ὀ]ο 15 ϊπ]κΙπρ 
οἱ πε {απιοιις ρο]άεῃ δίαϊιιο δαϊᾷ ἴο Ἠανε Ῥεεπ ἀεάϊσαϊεα Ὦ} 
Ογ)εε]Η5, ἰγταπί οἳ Οονπί], αἲ Ο]γπιρία. ἘΤπαϊ δίαίιαο ννας 
τεζεττοᾷ ἴο Ὦν Ρ]αΐο, ΒΠ/ιαεάγι 996 Β, απὰ ὮΥ ΠιαΠΥ Ἰαΐεν 
ΨΤΙΓΕΙ5. Αοσοτάϊπρ ἴο οηε αοοοιμηῖ, (Ύρδε]ας νογψαά ἴμαί 1 
ηε Ῥεσαππε ἵγταπί οἱ ΟοτΙπίἩ Ἠε υγοι]ά οοπδεσγαῖε πε νγεα]{]ι 
οἳ Πὶ5 5μρ]εοίς ἔου ἴεπ γεατς: απ οί ο6 πε Πϊπες Ἠο 5οοιιγεὰ 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΕΟΙΓΗΤΗ ΡΙ56ΟΙ ΒΡΕ, 

«Ἠτίηες.! Έον οπε γγοτά 5ροκεπ οί οἱ σοοά ν]] απά 
ΕοπάςΠΙρ ἶς νο] αἰ] ἴπε οσοἰά απά ογονής απᾶ 
ενετγἰµίπρ εἰξε ἀεεπιεά 5Ρ]επά]ά ἴλμαί πἹεη Ῥοβςεδς: 
50 ἴακε πΙΥ αἀνίοε απἀ αοῖ αοεοτάΙπο]γ. 

Ῥαϊ 1 τεα]]γ Τ παιδί Ώανο 5οπηε 516] Ἠοποιγς αἷςο, 
Ἠανε Ἠετε αἲ Ῥγιδα πΙαΠΥ οἴπεν ποποινς αἰγεαάγ---ἵπ 
ἴπε βνοῖ Ρ]αςε. ἴποςε Ῥε]οπρίπο {ο πιγ {αἴμεν, α]] ἴποςε 

Ἀοποινς Ῥεσίοιγοά προπ Πίπα {ου Ῥοεΐπο α σοοᾷ ο ίπεῃ 
απά {ον αἀπιπίςίοτίηςσ πε ον νι αρτϊσῃίπεςς ας 
Ίοπς αξ Πε Ἰνοά : ἴπεπ, ἴοο, ἴ]οςο Ῥε]οποῖπο ἴο ΠΙΥ 
ΠΠΟΙΠ6ΘΥ, ἵπ πρρος ΙΠΕΙΠΟΥΥ γοι ποί ο] ααι πρ α 
εἰαΐια Ῥιΐ αἶςο εσαρ]ίς]ιοςά α «Ἰγίπο 5: ΕΙΤΙΠΘΙΠΛΟΤΟ, 
ἴλε Ποποισς Ῥεείονεᾶ 1ροπ ΠΙΥ ατα κὶς ες 5 απ πιγ 
οἴἵπενγ αποθςῖοτς»; απά Ίππογο ματ ἴλπαί. ἴπο Ἠοποιής 
Ῥο5ςε55εἆ ὮΥ πιγ Ρτοίπενς ” απά οἴμεν ΚΙΠπςππεΠ.  Εου 
ΠΙΙΠΘΥΟΙΣ σἴαίπες απᾶ εἰαίε {πποτα]ς απ {πποτα] 

6αΠηες απά ΠΙΔἨΥ οἴπεγ Ῥτγεοίοις πιατ]ςς ο ἀἰςεποίίοπ 
Ἠανε Ῥεεῃ αοοοτάἆεᾶ ἴπεια ὮΥ ἰὶς οἱίγ-- ποπο οἳ νο] 
λανο ΙΤ {οτσοίῖεη, παγ. [ Κπουν ἴΠεπα αἲ] ας ννε]] αξ αΠΥ 
ππαἩ οοι]ά---απά 1 {εε] ἴπαί 1 πιγςε] οννε γοι ἴ]ε 
ἴπαπ]κς {ου ἴπεςε Ἠοποισς, απά Τ ρταγ ἴλλε σοᾶς Τ πιαγ 
Ῥε αβ]ε το ἀϊξεματρε ἴ]α ἀερί. Τον ἴποισ] Τ Ίπον’ 
ἴπεγ. Ρρτοναά ἴπεπιςε]νος νευγ νογίἩγ απ Ἰας α τὶση! 
ἴο αἲἰ ἴ]ογ τοσείνας, 5Ε]] πε οἳἵγ νας πιογε ἴπαπ σεΏοί- 

ηε πιαᾶε α 5ἰαΐῖιε οἱ Ζειις απα 5εΐ 1 αρ ἴπ ἴε επιρ]ε οἱ Ηεγα. 
ἘΠε ἀεάϊσαϊοτγ ΙηπδογΙρίοπ τα αξ Γο]]οννς : 

εἰμὶ ἐγὼ χρυσοῦς σφυρήλατος, εἰμὶ κολοσσός, 
ἐξώλης εἴη Κυψελιδῶν γενεά. 

5 Α ςατριϊδίηρ Ποποιτ οΕ ν/ΠΙσΏ ποϊμ!πρ ΓΗγίΠογ 5 Κπονη. 
5 Ῥ]ο 5εεπῃς ἴο Ἱπο]αάε Ῥοῖμ ρταπά{αΐμεις: ὈῬιαῖ γε σε 

εχρ]1οῖξ Ἱπέοτπιαοη αΡοιῖ ἴπε πιαϊεγπα] σταπά{αίμεν αἱοπο, 
οἱ πποπι Πο 5αΥ5 ἴπαῖ Πε ν-α5 α Ππ]αΠ οΕ οι]ΠναΠοῃ, Ῥάρ]]ο- 
5Ρρϊτίζεᾶ, 6επΠετοιΙ5. απ α {τιεπᾶά οἱ απ εατ]εν «πἹρετοτ (Ο5. 
41. 6. 44. ὅ, 46. 9-4, απ ὅ0. Ἱ). 

- Κοβνπα βιγί]νου ἶ5 ως οἱ ἴπεδε Ὠτοί]μεϊς. 
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ΡΙΟ 6ΠΕΒΥΡΟΞΤΟΜ 

πόλις. καὶ γὰρ ὅσα οὐκ ἐδυνήθησαν βουληθέντες 
ιὰ τύχην τινά, καὶ τούτων αὐτοῖς χάριν ἀπεδίδου 
πατρίς. ὁ γοῦν πάππος ὁ ἐμός, εἰ ἐπὶ πλεῖον 

ἀπώνατο τῆς φιλίας τοῦ τότε αὐτοκράτορος, ἀλλὰ 
μὴ βραχὺς παντελῶς ἐγένετο ὁ' χρόνος, διενοεῖτο, 
ι 2 / . / ον Ν ”/ Δ 

ὥς φασιν, ἐλευθερίαν τῇ πόλει λαβεῖν καὶ ἤδη περὶ 
τούτου πεποίητο τὸν λόγον. οὐ δεῖ δὲ ἀπελπίζειν, 
ἕως ἂν ἀγαθοὺς. καὶ φιλοτίμους ἄνδρας ἡ πόλις 
φέρη ὁποίους καὶ τοὺς νῦν. ἐγὼ γὰρ ἐν πολλαῖς 
γεγονὼς πόλεσιν οὐκ οἶδα βελτίους ἄνδρας τῶν 
παρ᾽ ὑμῖν. 

Ἔλλεγον δ) ἂν ἐπὶ πλέον καθ ἕκαστον, εἰ μὴ 
σχεδὸν ἅπαντας συγγενεῖς ὄντας ὤκνουν ἐπαινεῖν, 
καὶ ὥσπερ ἔρανόν τινα ἀποδιδοὺς τῶν εἰς ἐμαυτὸν 

6 ἕνεκα τιμῶν. ἠκροασάμην γὰρ δὴ καὶ τούτων 
καΐτοι σφόδρα αἰδούμενος ὅμως διὰ τοὺς λέγοντας 
αὐτούς, ἀγάμενος τῶν ἀνδρῶν τόὀ τε ἄφθονον καὶ 
τὴν προθυµίαν, ἔτι δὲ τὴν περὶ τὸ εἰπεῖν δύναμιν. 
οὐ δὴ” θαυµαστόν, εἰ ἐγὼ πατρίδα τοιαύτην οὕτω 

/ ο « 5 Ἀ 5 / 1189 
σφόδρα ἠγάπηκα ὥστε οὔτ᾽ ἂν ᾿Αθήνας οὔτε 
"Αργος οὔτε Λακεδαίμονα, αἵπερ εἰσὶ πρῶται καὶ 
2 / στα / ε} / Ἀ 9 
ἐνδοξόταται τῶν Ἑλληνίδων, εἱλόμην ἂν εἶναί µοι 
πατρίδας πρὸ ταύτης: καὶ τοῦτο ἔργῳ ἐδήλωσα. 
πολλῶν γὰρ πολλαχῃ παρακαλούντων µε καὶ µένειν 
καὶ προΐστασθαι τῶν κοινῶν οὐ νῦν µόνον, ἀλλὰ 

Ν / 9 ”/ / να / καὶ πρότερον, ὅτε μην φυγάς- καὶ ψηφίσματα 

1 ὁ αἀδεὰ Ὦγ Μεϊςκε. Σ οὐ δὴ Ῥβιρ]ς: οὐδὲ. 
ὃ ΑΡἴεγ καὶ Αγηϊπι ας γὰρ. 

ὅ 
υσνλ Ορ. 

πο (θ ΤΙΡΟΕ 
Σ Αρρατεπ!ί]γ 6ρεακοετς νο πανε 5αρροτίοά ἴπε Ῥτοροδα| 

ἴο ποποιγ Πἰπῃ. 
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ΤΗΕ, ΕΟΒΤΥ-ΕΟ ΕΤΗ ΡΙΡΟΟΙΓ ΒΡΕ 

οςς ἵῃ εαςἩ ἱηδίαπςος. Του τμεῖν {αἰμοτ]απά ἴπαπκεά 
ἴλετα ενεη {ος αἰΙ ἴΠεγ νη]κμοά, ας ἴπτοισ]ᾗ 5οιπε 
ἵαχη οἱ {οτίαπε Ῥτονεά απαρ]ο, ἴο αοεοοπΙρ]ςη.  Εου 
εχαπηρ]ο, 15 πΙΥ ογαπά{αἴμεν Παά επ]ογες ἴ]ε Ε]επά- 
«Πἱρ οἱ ἴλε «ΠΊροτοΥ οἱ ἴλαί ἆαγ {ου α Ίοπσευ Ρετίοά 
απα 1 ἴπε πιο ]οξῖ ἴο Πίπι Ὠας ποῖ Ῥεεπ α]οσείμεν 
Ῥντίαεξ, Ἡε Ἠας ἵπ παϊπά, ας [ απι ἴο]ά, ἴο ορίαϊπ ἵπ- 
ἀερεπάεποο {ον Ῥτιξα,ὶ απ Ιπᾶεοὰά Ὠο Ἠαά αἰγεαάγ 
ἀταξτεά Πῖς Ῥ]εα ἴο ἴπαῖ επἀ. ἩἨονψενετ, ἴμετε ἶς πο 
πεεᾷ ἴο αραπάοπ Ἠορο 5ο Ίοπο ας ἴε ο γ οοπίπες 
ἴο Ῥεαν ποβ]ε, ραϊτίοίο πηοη 51] ας ἴλοςδε 1 Ῥοαγς 
ἵο-άαγ. Έον ἴποισῃ Ι Πανε Ῥοεπ ἵπ πιαπγ οἶίας., 1 
ἄο ποῖ κπονν Ῥεϊίεν πιεπ {ματ ἴῃα πιεή οἱ Ργιςα. 

Νου 1 παὶσηί σο οἩ ἴο 5Ρεα]κ αἲ 5οπιε Ἰεπσί]λ οἱ 
ἱπαΙνίάια]ς, Ὕνετε Τῖ ποῖ πα, ἴποο νἰγπα]]ν αἲ αγο 
ΠΥ ΚΙΠΣΙΠΕΗ, οτί] {ποπα ἴπο [ασ οϐ ρταϊσίης 
Ώπεπα, ενεπ ἴποισα [ «Ἰοι]ά Ὄο πια]ίπο ἴο οασ] απιά 
αἰ] α οοπίπρι Ίο, ας Τξ νετο, πο ἵπ το η {οΥ ἴ]μοα 
Ἠοποιχς ραῖᾷ {ο πι1ε. Γον, Ιπάεεά, [ πανε Ηςίοπος το 
ἴηεςε πε ἴοο ---ἴποισα σγοαἴ]γ αννοά οἩ. αοοοιῖ 
οξ ἴπε «ρεαΚενς ἔΠεπηκε]νος, αἁπαϊγίπσ οῖν σοπετος{γ 
απᾶ ἰΠπεῖν ἀενοίίοῃ, απἀ, Ὕγλαῖ ἴς ππογε, ιοί οὐ οἱ 
εἸοαπεποε. Νο ψοπάἆον, ἴπεπ, ΙΓ Τ πιγςεΗ 5 Ἠανε 
Ἰονεά 5ο] α Γαἴλετ]απᾶ 5ο ογεαῖ]γ ἰπαῖ ἰ ννοι]ά ποῖ 
πανε «Ἠοδει εἶπεν Αἴλεπς ου Ατσος ον Βρατία, ἴμο 
{ογεπποςδί απά πιοςί ἀἰςιπσιήςπεὰ οἱ ἴ]λε (ντοε] οἶ[ίος, 
5 ΠΙΥ παϊίνε Ἰαπά ἵπ Ῥγοίεγεηοε ἴο Ῥτιξας απά 1 

πανε οἴνεῃπ ργασῖσα] ἀεπιοπκϊταίίοι οἱ ἐλμ]ς ἴοο.. Εον 
α]οισΏ ΠΙαΏΠΥ Ῥεορ]ε ἵπ ΙΠαΠΥ ἸΙαπᾶς πανε Ἱπνεά 
πιο ΡοῖἩ Το πιακο πιγ Ἠοπιο ΥΙ ποια απά ἴο ἴακε 
επατρε οἱ ἐ]αῖν ραρΗο αβαΐγς, ποῖ ππεγε]γ αἲ ἴ]λο Ῥγο- 
«επί Εππεα. Ῥαί ενειπ εατ]ίεν. αἲ ἴπο ἴἴππο νῆε Τ ννας 
η οχί]ε- -απᾶά 5«οπἹς Ψεπῖ 5ο [αγ ας ἴο 5επά ἴμε 

ὃ Τιε., αξ πγε]] αξ Πῖς αποθδίοῦς απᾶ γε]αϊϊνες,. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΞΡΟΡΤΟΜ 

ἔπεμψάν τινες πρὸς τὸν αὐτοκράτορα χάριν εἰδότες 
τῆς εἰς ἐμε τιμῆς- οὐδὲ πώποτε ἄχρι λόγου τὸ 
τοιοῦτον ὑπεσχόμην, ἀλλ᾽ οὐδ' οἰκίαν ἢ χωρίον 
ἐκτησάμην παρ᾽ ἑτέροις, ὡς μηδὲν ἢ µοι σημεῖον 
ἀλλαχοῦ πατρίδος. 

Τ ΓΚαὶ γὰρ ἂν εἴη δεινόν, εἰ οἱ ἄνθρωποι ἀδικώ- 
τεροι ἔσονται τῶν μελιττῶν. οὐδέποτε γὰρ. ἐκεί- 
νων µία καταλιποῦσα τὸ αὑτῆς σµῆνος εἰς ἕτερον 

/ Ν ο Ἂ ἀλλ ῤθ - Ἰλλὰ λ 

µετέστη τὸ μεῖζον ἢ μᾶλλον εὐθενοῦν, ἀλλὰ τὸν 
ἴδιον ἐσμὸν πληροῖ τε καὶ αὔξει, κἂν ψυχρότερον 
5 1 
ᾖ τὸ χωρίον καὶ αἱ νομαὶ χείρους καὶ ἡ δρόσος 
ἐλάττων κἂν δυσκολώτερον τὸ ἔργον τὸ περὶ τὰ 
κηρία! κἂν ὁ γεωργὸς ἀμελέστερο.. οὕτως δὲ 
3” .) / ον 3 / Δ 4, 

ἄγαν αὐτάς φασι φιλεῖν ἀλλήλας καὶ τὸ ἴδιον σµῆ- 
νος ἑκάστην, ὥστε ἐπειδὰν ἔξω” χειμῶνος ἀπο- 

- - / / / α) ληφθῶσι πολλοῦ γενοµένου πνεύματος, λίθον εἰς 
τοὺς πόδας ἑκάστη λαβοῦσα ὥσπερ ἕρμα οὕτως 
πέτονται, ὅπως μὴ ᾿παρενεχθῶσιν ὑπὸ τοῦ πνεύ- 
ματος ο τοῦ σμήνους διαµάρτωσι». 

8 "Ὅταν δὲ δὴ καὶ πρόθυµον οὕτως καὶ ἀγαθὴν ἔ έχη 
τις πατρίδα, πῶς οὐ χρὴ πάντα τἆλλα περὶ ἐλάτ- 
τονος ποιεῖσθαι ταύτης; ἃ ἐγὼ λογιζόµενος χαίρω, 
ὁρῶν καὶ τὸν υἱέα τὸν ἐμαυτοῦ καὶ τὸν ἀδελφιδοῦν 
καὶ τοὺς ἄλλους νεανίσκους- πολλοὺς δὲ ὁρῶ σὺν 

- ς - Φ' 
θεῷ καὶ ἅπαντας ἀγαθῶν γονέων καὶ τό γε εἶδος 
3 ο 

ἀγαθοῖς ὁμοίους-- οὕτως διανοουµένους ὡς Φιλο- 

1 κηρία ΕΠΠΡΕΤΙΗΙ5: χωρία. 
5 Α{ἴετ έξω Ἠεῖδ]κε αἀάς ὑπὸ. ὙἨεπά]απὰ ννοι]ά οτε ἴπε 

ΙΤΟΙΡΙε Ὦ} τοπάΙπρ σμήνους ΕΟΥ χειμῶνος, ΞΟΠΠΥ ὮΥ δις ί- 
ΙΠΡ μελιττῶνος. ΕΠΙΡΕΤΙΗ5 τεραγά5 πολλοῦ . . . πνεύματος 45 
α Ρ]055. 

α ΤΗ ή Ὠϊδοοιτδε ας Ῥεεπ ἀαἲεᾷ οοτγθα!]γ, ἴπε ἘΠΙρετογ 
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ΤΗΝ ΕΟΒΤΥ-ΡΟΙΑΤΗ ΡΙ5ςΟΙ ΒΡΕ, 

Έππρετος τεςο]αίίοης {Ππαπ]κίπο Πίπα {ου ἴπε Ἠοποιχ ηε 
Ἠαά ἆοποε πιε ]---γεϊ Γ πενεν αοεερῖεά 5ο] α ρτοροςα] 
ενεπ ὮΥ 5ο ΠΙΠΟΗ α5 α 5ἶησ]ε νοτά, Ὀαΐ [ ἀῑά ποῖ ενεπ 

ασφιίτο α Ἠομςε οΥ α Ρἱοί οἳ στουπά αΠΥΝΊεΤΕ εἶςσα, 

5ο ἴλαί Γ πησ]ηί Ἠανε ποϊλµίπσ ἴο «ασσοςί α Ποπιο-]απά 
ΏΥΝἨετε Ῥιΐ Ἠοτοα. 

Έον ἵπάεαά 1ῖ ννοι]ά Ὦο 5Ποοκίπρ 1 ΠαππαΠ Ρεΐπσς 
τε ἴο Ῥτονε πποτε απ]αςί ἴΠαη Ῥεες. Έον πο Ῥεε 
ενεν αραπάοηπς 1 ον Πΐνο απ 5Εἶβς Το αποϊμεν 
νΠΙοὮ ἶς Ίατσογ ΟΥ πποτο μηϊνίης, Ραἳ ΤΠ τουπᾶς οτι 

οπᾶά οἰτεπσίπεῃς 15 ον 5νανπι, πο πιαϊίεν 1 ἴμα 
ἀἰςιτὶοῖ Ὦε οο]άεν, ἴπο Ρραδίπτασε ῬοογεΓ. ἴπε ποοίαν 
«οαΠ{Ι6Υ. ἴ]ε πνοσ]ς οοππεοϊοά ντ {με Ποπεγοοπαβ 
πἹογε ἀἰβμοι]ξ, απ ἴ]ε {αγηχοχ πποτο πορ]εοίδα]. Ῥαἳ, 
αοοοτάἶπσ ἵο τεροτῖ, 5ο στεαῖ ἶς Ἰπεῖνγ Ίονο {οΥ οπα 

ΑΠΟΙΠΕΥ απᾶ οἱ οαοΏ {οΥ 15 ον Πάνο, ἴπαῖ νΊεῃ ἴπογ 
ατα σαισΏί οιἰδίάο ἴμε ΗἨΐνε ἵπ νήπίεν απἀ α στεαῖ 
νΊπά ερτίησς αρ. ἴΠεγ εαο] 5είπε η ἰΠεῖν Εεεῖ α 
ΡεΡΡΙε ας 1 {ον Ῥα]]αςί Ῥείοτε Ῥορϊηπίηρ το ΒΥ, 5ο 
ἴλαῖ ἴΠεγ πιαγ ποῖ Ῥο Ῥουπο αθίταγ Ὦγ ἴλε σα]ο ΟΥ 
πηῖςς {Πεῖγ Ἠ]νο.” 

Ῥαΐ νΊεη α πιαη Ἆας α οοιΠΙτΥ ΥΠΙΟἨ ἰς Ῥοίῃ 5ο 
ἀενοῖεά απά 5ο πε, ΝΗΥ 5Ποι]ά Τε ποῖ τερατά αἱ] 
εἰσε ας οἳ ππῖπογ Ἱπιροτίαποε ξ Τακίπο αἲ] ἰΠῖς ἵπίο 
αεοοιπῖ, Τ τε]οῖος ἴο 5ε6 ΠΙΥ ΟΝΠ 50Η. ΠΙΥ ΠΘΡΗΕΥΝ, 

απά ἴμε οἴμεν γοιπσ πἹεη ἴοου--απά Ὦγ (οά”ς 6γαςε 
ΓΙ 5εε πιαΏγ νο οπε απᾶ αἰ] ατε Ῥοῖ] οἳ σοοά1γ Ἠπε- 
ἃσε απᾶ. αἲ ]εαςί ἵπ Ρρεγεοπα] αρρεαταπςε, τεδεπιρ]ε 
σοοᾶ]γ πιεή---[ τε]οίοε, 1 5αγ, ἴο 5εε ἴπεπι αἰπιίηπς 

πνοι]ά Ὦε Ἓοτνα. ΤΠο ποποιτγ γεζεγτοὰ ἵο νυοι]ά πο ἄοιρε 
Ῥο Γἱο᾿5 τεσα]] ἔτοπι οχῖ]α, α]ίποιρ]Ώ Ἄθγνα αἶςσο αδκεὰ Πῖπι ἴο 
ν]δῖῖ Πῖπα αἲ Ἠοπῃο. 

Σ Ἐογ ἴα αποϊεπὶ Ὠοε]ίεβ ἐπαῖ οἵαπες οατγ]θᾷ δἴοπες {οΥ 
Ῥα]]αδί, 5εο Ατίςίοριαπος, Βίγας 1196-1197. Ατδίοί]ε, Π18ύ. 
Αππι, 8. 14. ὅ. οα]]5 ἴμο Ῥε]]αξ {α]ςα. 
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ΡΙΟ 6ΗΠΒΥΡΟΣΤΟΝΜ 

νικήσοντας ἀλλήλοις ἄνευ φθόνου καὶ ζηλοτυπίας 
καὶ τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις ὑπὲρ ἀρετῆς καὶ εὐ- 
δοξίας τῆς τε αὑτῶν καὶ τῆς πατρίδος καὶ ὅπως 
πρωτεύσῃ έκαστος ἐν τῇ πατρίδι τῷ δἰκαιός τε 
εἶναι καὶ φιλόπολις καὶ μὴ ἀδύνατος ἀγαθόν τι 

9 ποιεῖν καὶ αὔξειν τὴν πατρίδα. εὖ γὰρ ἴστε ὅτι 
οὐ μεγίστη τῶν πόλεων οὖσα οὐδὲ πλεῖστον χρόνον 
οἰκουμένη πολλῶν γνωριµωτέρα ἐστὶ καὶ παρὰ 
τοῖς ἄλλοις ἀνθρώποις, καὶ σχεδόν τι πρὸς ἅπαντας 
ἀγωνιουμένους τοὺς Ἓλληνας πάλαι παρέχει τοὺς 
αὑτῆς πολίτας οὐκ ἐν τοῖς ὑστάτοις οὐδ ἐν τοῖς 
τρίτοις ἢ δευτέροις ἀριθμουμένους. λέγω δὲ οὐχ 
ὑπὲρ ἐμαυτοῦ τοῦτον ἐγὼ τὸν λόγον, ἀλλὰ ὑπὲρ 
τῶν ἄλλων, ὧν οἱ μὲν ἀποδημήσαντες καὶ πλείοσι 
φανεροὶ γενόµενοι φανερὰν τὴν δόξαν ἐκτήσαντο, 
οἱ δὲ ἐνθάδε πολιτευόµενοι καὶ µένοντες οὐδὲν χεί- 
ρους ἐκείνων εἰσὶν οὔτε περὶ τοὺς λόγους οὔτε περὶ 
τὰ έργα. 

10. “Ορῶ δὲ οὐ µόνον ἀπὸ λόγων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ 
φιλοσοφίας ἄνδρας ἀγαθοὺς καὶ ἀξιολόγους γιγνο- 
µένους ἐν τῇ πόλει" ὑπὲρ ὧν ἐγὼ καὶ ἰδίᾳ τοὺς 
νέους καὶ κοινῇ, ὅταν ᾖ καιρός, οὐκ ὀκνήσω παρα- 
καλεῖν. καὶ τὸν δῆμον ὑμᾶς ἀξιῶ, ἃ μὲν ἔστι 
παρὰ τῶν κρατούντων, ταῦτα ἐλπίζειν ὡς ἐσόμενα 
καὶ εὔχεσθαι συμβαίνειν τινὰ τιμὴν ἢ δόξαν ἢ 
εὐπορίαν χρημάτων’ ἃ δὲ ἔστι παρ᾽ αὑτῶν,' ἔχειν 
εὐταξίᾳ τῶν ἄλλων δήµων διαφέροντας, αἰδοῖ, τῷ 

1 αὑτῶν Ροβδί: αὐτῶν. 

1 ΡΗΠΥ. [ιείίενς 10. 99. 5ρεα]κς ο ἴποε αἰφηίία» οἳ Βταρα. 
5 ἩΗε Ἰας ραῖᾷ Εὶ5 τεδρεοῖς ἴο ἴπε ρταῖοτς ἴπ 56. 

5 Τμο Ἱπιρετία] ρονεγηππεΠ!, 
4 Τη δ ΤΙ Πο 5 πποτο οχρ[οῖῖ ας ἴο ῬΒγάδαπ απαιρίῆοῃς. 
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ΤΗΕ ΓΡΟΒΤΥ-ΡΟΙΙΠΤΗ ΡΙ50ΟΙ ΗΡΕ, 

νηϊποαϊ επνγ απά ]οα]οΙςδγ ἴο νίε ψΙἴᾗ οπε αΠΟΙΠοΟΣ, 
Αη η αἲ] οἴμου πιε ας ν/ε]], οοποειπῖπς οπαγαςοίογ 

απά σοοᾶ ταραίε Ροῖ] οί ον απά ἴπαί οἱ ὑλοῖν 
οοιΠίτγ ἴοο, απἀ αἷκο ο]νίπς ἴμαί εαο Ππ]αγ ΡαἶΠ 
Πτεῖ ταπ]ς ἵπ Πὶς ΓαἱΠετ]απά {ου Ῥοΐπσ ]αςί απά ραϊτίοῖῖο 
απᾶ ποῦ Ἱποαραβ]ο οἳ Ρνοπιοίίπςσ Πΐς οοαΠίτγ 5 νε]- 
{ατο. Ἐοχ γοι Πιαγ τοςῖ αδςατος ἴλαί, αἰποιαση Ῥνταςα 
6 ποῖ ἴμπε Ἰαγσοςί οἳ ος οῖος απά Ίνας ποῖ Ῥθσμ 
εοϊ]εᾷ {ον ἴποε Ἰοπσεςί πια, Τῖ ἵ6 πποτο Πλαςίτίοις 
Ώλαη. ΠΙΔΠΥ. ενεη ἵπ ἴῃλο εκππαίοι οἳ ἴπε οαΐδίάα 
γγογ]ᾶ, απά ἴλαῖ 1 ηας Ίοπο οαιιςες Τς ο ίσεης ἴο ταπ]ς, 
ποῖ Ἰαςΐῖ, οἵ ενα ελίτ οΥ 5εοοπᾶ,, ἵπ οοππρε ΓΙΟ νι 
νἰγια]]γ αἲἱ τοοεκς ενετγνηενο." Απά 1 5αγ ἴΠίς, 
ποῖ {0Υ ΠΙΥ ΟΝΏ 5αΚε, Ριαΐ ταίῖπεν ΓοΥ ἴ]με 5αἷα οῇ ἴῃπε 
οἴπενς, 5οπιο οἱ νηοπι {λτοισ] {οτείση ἴτανει απ 

Γλτοασ]ᾗ Ῥοσοπηῖπσ ποϊαρ]α Ίπεη ἵπ α ΠΙΠΙΡοΥ ος 
οοαη!τίος Πανο σαϊπος α ποίαβ]ο γοποΥνΏ, Υνηί]ε οἴμονς 
[πτοισ]ῃ Ῥρογογπηίπσ ἰ]αίν οἰἶνίο ἁπίες Ὥσενο απά 
τοπημἰπίησ αἲ Ἠοπιε ατα πο Ππέοτίου ἴο ἴποςα Ἰαςί 
πιθη{Ιοπες ἴπ οἴἴπεγ «ρεοςῇ ΟΥ αοἴίοῃ. 

Ῥαϊ Ι οὔδοινε ἰμαῖ 1ἱ ἴς ποῖ ἔγοπι ἴμπο ρανθυί οἱ 
εἰοαιεποςἙ αἶοπο 3 Ῥι{ αἱςο ἔγοπα λε ριγςις ο ννςάοπα 
Ὀμαί χοπ ο οἸαγασίον απἆ ἀἰςμποίίοη αγε Ῥεΐπο Ῥτο- 
ἀποεά Ἠοτο ἵπ Ῥτηδα: απ [ «Πα]] πο Ποξςιαϊίο ἴο 
εχλμονῖ ος γοιπσ πἹοη η Ῥο]μα] οῇ ἴ]λοςο {λίπος Ρο] 
ἵῃ Ῥτϊναϊο απἀ ἵπ ραρῆο νἨεπενεν ἴμοτο ἶ5 ΟΡΡΟΥ- 
ΓαπΙϊγ.  Απά Τ ασ οἳ γοι ἴῃΠο Ῥεορ]ο ἴπαί, ας ἴο 
Ριϊνί]εσες υνΠίοἩ ππδί οοπιο τοπ οἱ τ]ους γοι 
οιενίς! ἴ]λο Ίορο οῇ τ]οῖν τοαµσαϊίον απἀ Ῥταγ ἴλαῖ 
8ΟΠ16 ΠΘαΡΥα ο οποια οἵ Γαπ1ο οἨ α{Παεπορ ΠΙαΥ 
αοογαεῖ: ΡῬιαΐ ἴπαί, οἩ ἴ]πο οἴμον Παπά, αξ τοσατάς ἴ]ο 
Ῥ]ερείπος ν/]]ο πηιςί οοπιο Τοπ γοιδε]νες, γοι 
Ῥοβ5ε5ς ἴπεπα Ὦγ Ῥοΐπο 5αροτίογ το ἴμο οἴμοι 5εἡ- 
σονεγπεά εοπηπημπ!τ]ες ἵπ οχάετ]γ Ῥομανίους, ἴπ ο- 
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ΡΙΟ 6ΗΒΥΡΟΣΤΟΜ 

πείθεσθαι τοῖς ἀγαθοῖς ἀνδράσι, φιλεργία, σωφρο- 
σύνη τῇ περὶ τὸν καθ ἡμέραν βίον, τῷ µήτε τῶν 
σωμάτων ἀμελεῖν µήτε τῆς ψυχῆς καθ’ ὅσον ἑκά- 
στῳ σχολὴν δίδώσι τὰ αὑτοῦ πράγματα, τῷ προ- 

/ α) / / Ν / ο) / θύμως ἐκτρέφειν τέκνα καὶ παιδεύειν, τῷ παρέχειν 
Ελληνικὴν τῶ ὄντι καὶ ἀθόρυβον καὶ καθεστῶσαν 
τὴν πόλιν καὶ τὸ δριμὺ καὶ τὸ ἀνδρεῖον τῆς φύσεως 
καὶ τὴν σύνεσιν ἐπὶ τὰ µείζω καὶ καλλίω τρέπειν, 
διχοφροσύνης δὲ καὶ ταραχῆς καὶ τοῦ προσκρούειν 
ἀλλήλοις ὡς οἷόν τε ἀπέχεσθαι. 

” / ων 2/ Ν / / Δ ΠΠ "Ἠστι γάρ, ὦ ἄνδρες, καὶ δήµου παιδεία καὶ 
/ 5 / το) / οφ / 

πόλεως ἦθος φιλόσοφον καὶ ἐπιεικέ.. καὶ οὐ µόνον 
/ .) Ν » / ὴ Δ Δ 

Λακεδαιμονίοις οὐδὲ ᾿Αθηναίοις τὸ παλαιὸν καὶ 
./ Ν / Ν α / / 

ἄλλοις τισὶ συνέβη διὰ τὸ κοσµίως πολιτεύεσθαι 
µεγάλας καὶ ἐπιφανεῖς καὶ ἐκ πάνυ μικρῶν καὶ 
3 Αα 2 - Δ / 5 λ λ - -- 

ἀσθενῶν ἀποδεῖξαι τὰς πόλεις, ἀλλὰ καὶ τῶν νῦν 
ἔξεστι τὸ τοιοῦτον τοῖς βουλομένοι.. ταῦτα γὰρ 

αν ΄ - 

ὑμᾶς ἐπιτηδεύοντας πλέον ὀνήσει καὶ τοῦ πλήθους 
τῶν βουλευτῶν καὶ τοῦ παρ᾽ ὑμῖν τὰ πράγματα 

- / 

ἄγεσθαι καὶ τοῦ πρόσοδόν τινα χρημάτων ἔξωθεν 
ὑμῖν ὑπάρξαι καὶ τῆς ἐλευθερίας αὐτῆς, ἐὰν ἄρα 

19 καὶ τούτου τύχητέ ποτε. εὖ γὰρ ἴστε ὅτι τὴν μὲν 
λεγομένην ἐλευθερίαν καὶ τὸ ὄνομα τοῦθ’, ὃ παρὰ 

-- ) 

τῶν κρατούντων καὶ δυναµένων γίγνεται, ἐνίοτε' οὐ 

1 φιλεργίᾳ Πεϊδκε: φιλεργίαις. 
3 καὶ ἀε]εῖεὰ Ὦν Αγπίπι, 

5 γίγνεται, ἐνίοτε Εβρ]κ : ἐνίοτε γίγνεται. 

1 Ρἱο Παὰ Ἰαὰ εχρετίεπσο οϐ ἴλε ἔπτρ]επσε οἳ ἴπε Ῥοορ]ε 
οϐ Ῥτιρα. Ἀοῖε οδρεσία]]γ ΟΥ. 46. 

Σ Ώϊο ἁῑὰ Ἰαΐει ορἰαϊη {ος Ῥνγηδα απ επ]αιγρεά ϱ0ομαποῖ] απά 
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ερεοῖ {ον οἴμενς. ἵπ ορεάϊεπος ἴο γοις ΠΙΕΠ οἱ οἶπαι- 
αοἴετ, ἵπ Ιπάιςίχγ, ἵπ Τεππρεταπος ἵπ γοιν ἀαἲ]γ Ἠνες, 
1η πεσ]εείίπς πεϊίλοτ γοιν Ῥοάίος πον γοιν 5ομ]ς, 
ηδοζαχ αξ οαςἩ ππαπς Ῥηϊναϊο οἰγοιπιδίαποςς σγαπί 
Ἠίπα Ἰαΐσαγα, ἵπ ἀαενοίίοπ ἴο ἴμε ἴαφδ]ς οἳ τεατῖπσ απιά 
εἀπσοαίίπσ γοιν οπΙ]άτοη, ἵπ ππαίπσ γοιγ ον πα]γ 
Ηε]]επῖς, ἴγεε Έγοπα Γαγππο], απᾶ 5ἴαῦ]αε, απ ἴπ ἀενοῖί- 
πο γοιγ παϊῖνε «Ἠτονάποαςς απά οοπταρε απ Ππίε]]- 
σεποε ἴο στεαίεν απά Ώπεγ Ἰλήησς, ννηί]ο τοβαἰηίπς 
{ΟΠ ἀῑξοοτά απά οοπΠ/{ιδίοηπ απά οοπβϊῖοί πμ οπα 
αΠΟἴΠΕΥ 5ο Ταχ αξ Ῥος!ρ]ο.ἳ 

Ἐον, πιγ Επεπᾶς, εἀισοαῖοη οαηπ Ὦε ργεαἰσα[εὰ οἱ α 
Ῥεορ]ο αἶ5ο απά πιοταΠῖγ οἳ α 5ἰαΐς. α πιοταΠἴγ θαςοἆ 
Ἡροπ Ίονο οἳ Ἰοαγηΐτς απ [αἰγ-ἀεαπο, ἈΊογθονες, 
ποῖ οπ]γ ἁἀῑά ἴ]ο Αρατίαης απἀ ἴπο Αἰπεπίαπς ἵπ 
αποϊεπί ἆαγς---απά εετίαϊπ οἴμπεγ Ῥεορ]ος ἴοο--- 
ἵμτοιασ] οτάστ]γ Ῥεμανίοισ ἵπ οἶνίο πιαζίους Ἠανε ἴ]ε 
σοοᾶ {οτίαπο ο ππακο ἰλμοαίν οἴίος σγοαῖ απά ἵ]]ας- 
Ὠῖοις ενεπ ουῖ οἳ νοτγ οπια]] απά ν/οακ Ῥοσίηπίησς, 
Ριαὲ 5ποἩ απ αοπίενοπιεπί ας ἴπαῖ ἶς Ροδδῖρ]ε αἷςο 
{ου ἴἨοςε οἳ ἴο-άαγ νο νΊςα 1. Έον 1 γοι {ο]]ουν 
ἴλε Ρρτασίίοες [ Ἠανο πιοπΠοποαά, ἴεγ ν]] Ῥοπεβί γοι 
ΠΠΟΥΕ ἴμαπ αεἰἴμον ἴ]ο οἶσο οἳ γοι Οοαπο], οἱ ἴπε 
τὶσηί ἴο 5είί]ε γοις ἀἱξραίες αἱ Ἠοπιε, οΥ ἴπε σαϊηίπς 
οἱ 5οπιο γονεπις ἔοπι νΠοιί, οἳ 6νοπ Παπ Ιπάε- 
Ρεπάεποε Πςε], «Ποι]ά γοι Ὦε 5ο {οτίαπαῖο αξ ἴο 
ορίαϊη ἴ]λαί ἴοο 5οπιο ἀἆαγ." Του τοςῖ αξειτοἆ ἴλπαί 
γμαῖ ἶ5 οα]]εά Ιπάερεπάεποςα, ἴπαῖ ποπηίπα] Ροβδεβδίοπ 
ΥΠΙΟΗ οοπηες Ιπίο Ῥεΐπσ αἲ ἴ]ο ρ]εαδιτε ο{ ἴποςε νο 
Ἠανε οοπίτο] απἀ ααἰΠπογίγ. ἶς 5οπιοίΊπηος ἱππροδείρ]ε 

ἴπε τὶσηί ἴο Ποὶὰ οουτί αἲ Ἠοπιε (ΟΥ. 46. Ἰ απᾶ 41. 98). 
Ἠενεπιοα '' ἔτοπι υημοιιῖ ᾿  πιαγ τεξετ ἴο ἴπαῖ νγμῖο οαππε ΕΓΟΠΙ 
οοιτὶ Ρρτοσεεάίηρς (Ο5, 9δ. 10). Ἱπάερεπάεπσε οἱ ἴ]ε Ἰϊπαᾶ 
επ]ογεά Ὦν Αραπιεῖα, ἰς τῖνα] απἀ πεϊρῃροισ, Ῥγηδα 5εεΠΙ5 
ποῖ {ο πανε οΡρίαϊπεᾶ. 
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ΡΙΟ 6ΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

δυνατὸν κτήσασθαι' τὴν δὲ ἀληθῆ ἐλευθερίαν καὶ 
ἔργῳ περιγιγνοµένην τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἀνὴρ καὶ 
πόλις ἑκάστη παρ᾽ αὑτῆς λαμβάνει, µεγαλοφρόνως 
καὶ μὴ ταπεινῶς μηδὲ ῥᾳθύμως διοικοῦσα τὸ καθ᾽ 
αὑτήν. ἵνα δὲ καὶ ἀλλαχόθεν εἰδῆτε τὴν ἐμὴν 
γνώµην, ἀναγνώσομαι ὑμῖν ἐπιστολὴν ἦν τε αὐτὸς 
ἐπέστειλα τῷ αὐτοκράτορι ὅτε ἐκλήθην, ὅτα ἐν 
ἐκείνη παρεκάλουν ἀφεθῆναι πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἣν 
ἐκεῖνος ἀντέγραψεν. 

1 ὅτι Ποεῖξκε: ὅτε. 
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ΤΗΕ  ΕΟΒΤΥ-ΕΟ ΕΤΗ ΡΙ5ΟΟΒΡΕ 

{ο ασηιῇτα, Ὀαἳ ἴ]ο ἵταε Ιπάερεπάσπςσς. ἴῃμο Ἰκτια νν]ο]ι 
ΠΊἹΕΠ αοἴπα]]γ αοηΏίενα. ΡοίἩ ἴμο Ἱπαϊνίάπα] απ ἴῃα 
εἰαῖο ορίαϊπ, εαο] {οπι 1 ον 5αεἰέ, 1 ἴπογ αᾱ- 
πηϊηϊςίεν πείς ον αβαίτς ἵπ α Πἰσ]-πιϊπαεά απἆ ποῦ 
Ἰη α θογνί]ο απἆ οα5γ-σοίπσ ΠΠΔἨΠΟΥ. ΒΡαΐ ἴπαί γοι 
πιαγ ΚΠΟΝ Πιγ ορίπίοη ἔγοπι αποΐμον «οπτοε ας ννα]]. 
Γ πν] τεαά γοι α Ιείίεν νἨΙοὮ Ε πγςε]{ 5επί ἴο ἴπε 
Ἐπαιρέτου ἵπ ἨΏ5ΥΥεΥ Το Ἠΐς Ἱπνιίαίοη [ο νὶς Πΐπι, 
Ῥεσσιςο ἵπ ἴ]λαί Ἰοίίονι ΤΙ Ῥεσσεά ἴο Ῥε οχοαςοά ἴπ 
{ανοιν οἑ γοι, απἆ αἶςο ἴῃε Πεῖίζεν υπο] Ἠε ντοῖε ἴπ 
ΤεΡ]γ .ἳ 

1 966 Ιπίτοάιοοῃ. 
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ΤΗΕ ΕΟΚΤΥ.ΕΤΙΡΊΙΙ Ορ ο 
Ν ΟΕΕΡΕΝΟΕ ΟΗΕ ἨΠΙςδ ΚΕΓΑ: 
ΤΟΝΡΙΝΙΤΗΙΗΠΙΣΝΑΤΥνσΝ, 

Της Γ)δοοτ5ε 5εεπῃς Το πανε Ῥεεῃ ἀε]ίνετες Ιπ Α.Ὀ. 101 ος 
1095 ἵῃ α πιεείίης οΕἴμε Ρορι]ατ αδδεπιΡ]γ αἲ Ῥτιιδα (55 1 απα 8). 
ΊΜε ἆοσ ποῖ Κπον {ον οεγίαϊη ἴπε τ6αδοπ ἔοτ ἴπο πιθείΊπρ., Ρ11, 
5ἶπος 1)ίο εοπο]αᾶος Πῖς αἀάτεδς νηἴμ α νίσοτοιις ἀείεποε οΕ Πῖς 
ΡΤΟΡΤάΠΙΠΙΕ ἴο επῃαποἙ ἴπε Ῥεαιῖγ απ ἀϊσηιιγ οἱ Πὶς οἵἵγ. 
ἰπαῖ ΡΤΟΡΤάΤΗΤΙΕ ΠΠαΥ Ἠανο Ῥεεπ ἴπε πιαῖπ Ίεπι οἳ Ῥιδίπεδς 
οἩἨ ἴπε αφεπάα. 

Α5 5αρρεςίεᾶᾷ Ὦγ 15 Η{]ε, ἴμε 5ΡεεσῇΒ οονετς Γ1ο᾽5 τε]αίῖοπς 
ΝΙἩ ιο οἵἵγ οἱ Βτιδα. Τ 15 απιαςια]]γ τίο ἵπ ἀείαῖ]ς, Ῥι 
πη{οτίαπαἴε]γ ἴπε Ιαπραςε ΕΠΙΡΙΟΨΕά ἶ5 5οπιείΊππες 5ο α]]ιδῖνα 
απᾶ ναριε α5 Το Ίεανο ἴπε πιοᾶετπ τεαεν ἵπ ἀοιρί α5 ἴο ἴ]ε 
ασἴια] Γαοῖς Ἰπνο]νεᾶ. 

Ώ]ϊο Ῥερ]πς ὮΥ τεβεγτίης Ῥτίεβγ ἴο ἴπε ρετ]οᾷ οϐ 5 οχῖ]α, 
5ροακῖπς νίῃ Ῥιίεγπεςς οἱ Ποππϊμαπ, ὙΥΠο ας 5επῖ ἨΙπα Ιπῖο 
εχῖ]ε, απ τοσα]]ΐπρ η] ρτῖᾶε ἴπε οοπταρε Πε Παᾶ ἀϊδρ]αγεά 
Ἰη ορροδίης ἴπε Επιρετοτ. ΑΕἴετ α Ὀτίες τείετεποε ἴο ἴπε 
Γγιεπάς5ΠΙΡρ ν’ΠΙοἩ πας εχἰςτεὰ Ρεϊνγεεπ ἴ]α 5ρεα]κεγ απ Ἀθτνα, 
απά ἴο ἴλπε ]ο55 νο Ἠε απἀ Πὶ5 οἵίγ Παςὰ 5αδίαϊπεὰ ἔπτοιρ]ι 
Νετνα᾽ς απΙππε]γ ἆθαῖῃ, Ώ1ο ραςςες [ο α ἀἰδοιβδίοῃ οξα τεσρπῖ 
γὶς]ῖ νυΠίοἩ Ἡε Παὰ πιαᾶε αἲ ἴμε οοιτί οἳ Ττα]αηἨ, ἔτοπι νυμῖσ]ι 
ηε Παςᾶ ΡτοιρΠηῖ Ῥας]κ οεγίαϊη οοποθβδῖοῃς γγΠΙοἩ Πας Ίοπς Όεεῃ 
εοαρηί αΓἴετ Ὦν Ῥτιδα. Τί αρρεατς ἴπαί Ὠϊο᾿ς εποεπιῖες ηαά 
Ῥοθεη οτ]]σα] οΕ νγμαϊ ηε Πας αοσοπιρ]ςμεᾶ, απά Πε ἴα]κες ραῖης 
ἴο ροϊπῖ οαῖ, ποῖ οΠΙγ ἴΠαῖ πε πας δαοτ]βοεᾶ Πῖ5δ οὗνπ Ῥεγδοπα] 
αἀναπίαρε ἴο {ατίμεν ἴμε πγε]ίατε οἱ Ῥτηδα, Ραΐ Ὠιαῖ ἴ]ο οοη- 
ορδδίοης Πε Ἰαὰ ννοήπ Ὑνεγθ 5ΙΕΠ α5 Παᾶ Ῥθεπ ρταπῖίεὰ ἴο οΠΙΥ 
οπε οἶμετ οἳἵψ, ' ἴπε πιοςῖ Πλαδίτῖοις οἳἵγ ἵπ αἱ Αξία.) 
ΛΙποάρῃ Ὠ]ο ἀοες ποῖ δρεοΙΏγ ν]αῖ ἴποδε οοποεβδῖοης ψετε, 

πε ΠΙαΥ Ιπίεγ ἰμαῖ ἴπεγ Ἱπο]ιάοά α τενὶδίοη οξ Άπαηποες (68 ϐ 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΕΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟὉΒΡΘΕ, 

απᾶ 10) απᾶ εἰἴπεν ἴποε οδἰαρ]ΙςΠπιεπί ου ἴπε επ]ατρεπιεπί ΟΕ 
ἴπε ΟοιποΙ] αἲ Ῥταδα (6 Τ). ΤΠ νοι]ὰ αρρεαν ἴπαί Ὀ]οῦς 
επεπαῖος παὰά αοσοαςεᾷ Ἠϊπι οἱ νήτε-ρια]ήπρ ἵπ οοππεχίοἩ να 
Όπα εἰαοίίοπ οἱ ἴπε Πιιπάτεα ΠΙΕεΠΙΏΕΤΕ ο ἴπ]5 παν 6 οιποῖ]. απ 
πε ἶ5 αἲ 5οπιε ραῖπς [ο εδίαβ]5Ώ Πῖς Ιπποσεπος ἴπ ἴπε πια({ογ. 

ὓΠε Ἰαδί τορίς ἴο Ώε ἀῑδοιδδεα ἵς Πὶς ΡγοΡταπηπ]ε {ΟΥ πιιΠ]- 
οἴρα] Ιπιρτογειπεπίς. Ἡε ἀενοῖες ππΙΕΒ 5ραοε ἴο εχρ]αϊπίηρ 
ἰπαῖ, αἰἴΠοιβ]ῃ Πο ἵγας απιρἰῆοις ἴο ππακε {αγ-γεασΠίπρ Ίπι- 
Ῥτογνεππεηίς απᾶ Πας Ρος5!ΡΙγ αἱ]ογνοὰ Πῖς επἰΠιαδίαδπα ἴο Ιεαά 
ὨΙπῃ Πίο Ιπαϊδοτεεῖ τεππατκς προπ ἴπαῖ ἴπεππε, ν/παῖ ο ννας 
ἴπεπ παετίακϊίης γνας τε]αἰῖνεΙγ οοπδετνα!ῖνο ἵπ 15 5οο0Ρε. 
ΗΙ5 εοπο]αᾶίπς βεη[επόες οοπίαϊη α πιοδί Ιπίεγεςίίης τεοῖῖα] 
οΕ ἴε ΠΠάΠΠΟΥ ἵηπ Πίο Πὶ5 Ῥτο]εσί Παά Ὄδεῃ ταίβες---ἴπε 
Ῥτοσοηδα] ηαά σα]]εᾷ α πιεαείῖπρ οϐ ἴπε Αδεεπιρ]ν υπο ἴια 
Ῥτενίοις Κπον]οάρο οἳ Ὠϊο απᾶ Παὰ Πϊπαδε]Ε τεαᾷ ἴο ἴπα 
ΠΠΕΙΗΡΕΤΕ Ιπ αἴζεπάαπεε εἴϊπετ α πιοίῖοῃ ἴο αρρτονε ἴπε Ρίαπ 
ΟΥ 50Π16 5ἴαἴεπιεπί ἵπ 5αρροτί οΕ 1: Ὠϊο Παὰ π]αᾶε απ εχίεπι- 
Ῥογε 5ΡεεςΒ αἀνοσαῖίπρ 15 αἀορίίοπ απᾶ εχρ]αϊη]ης νυμαίῖ ἴε 
Ἰπνο]νεᾶ : απἀ, 1 νε πιαγ Ῥε]ίενε Πῖς ννοτᾶς, ποῖ οΠ]γ γγας ἴπε 
νοῖε 1π {ανοιτ ΟΕ 1Πο ΠππεαδΙΤε πΠπαΠΙπΙοις, Ὀαΐἱ αἲ] Ρργοπιῖδεα ἴο 
Ίεπα 1 πεῖτ Ηπαποῖα] 5αρροτί. 
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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΕΣΧΗΚΕΗ ΠΡΟΣ 
ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ 

"Ανδρες πολῖται,, βούλομαι ὑμῖν ἀποδοῦναι λόγον 
τῆς ἐπιδημίας ταύτης, ἐπειδὴ καὶ βραχὺν οἴομαι 
τὸν λοιπὸν ἔσεσθαί μοι χρόνον. τὴν μὲν γὰρ φυγὴν 
ὅπως ᾿διήνεγκα, μὴ φίλων, ἐρημίας ἠττηθείς, μὴ 
χρημάτων ἀπορίας, μὴ σώματος ἀσθενείας, πρὸς 
δὲ τούτοις ἅπασιν ἐχθρὸν ἀνεχόμενος οὐ τὸν δεῖνα 
οὐδὲ τὸν δεῖνα τῶν ἴσων τινὰ καὶ τῶν ὁμοίων' 
ἐνίοτε φθεγγοµένων, ἀλλὰ τὸν ἰσχυρότατον καὶ 
βαρύτατον καὶ δεσπότην ὀνομαζόμενον καὶ θεὸν 
παρὰ πᾶσιν Ἓλλησι καὶ βαρβάροις, τὸ δὲ ἀληθὲς 
ὄντα δαίµονα πονηρόν, καὶ ταῦτα οὐ θωπεύων 
αὐτὸν οὐδὲ τὴν ἔχθραν παραιτούµενος, ἀλλὰ ἐρεθί- 
ζων ἄντικρυς καὶ τὰ” προσόντα κακά, μὰ Ἆν. οὐ 
µέλλων νῦν ἐρεῖν ἢ γράψει», ἀλλὰ εἰρηκὼς ἤδη καὶ 
γεγραφώς, καὶ τούτων πανταχῇ τῶν λόγων καὶ 
τῶν γραμμάτων, ὄντων, οὐχ, ὑπὸ μανίας καὶ ἄπο- 
νοίας ταῦτα πράττει» ἐπαιρόμενος, ἀλλὰ κρείττονι 
πεποιθὼς δυνάµει καὶ βοηθείᾳ τῇ' παρὰ τῶν θεῶν, 

1 ὁμοίων] ὁμοίως ἵ ΒΤ. ΛΕΙεΓ ὁμοίων Επιρετί!5 αἀάς τῶν 
δεινὰ. 

Σ τὰ αἀάεὰ Ὦγ Επιρον]ή5. 
γράψειν (ουεἴ : ος 4 τῇ αἀάεὰ Ὦγ Πεϊδ]κο, 

1. Ένας ἵπ ἰῖ5 αἀάτεςς Γ)ίο αεο, ἴο ἴπαε 5ποτίπεδς οἱ ἴμα 
Ηπιε τεπιαϊπῖπρ ἴο Ἠἶπι αἲ Ῥγιδα (88 1 απά 14). Πε πιαγ Ρα 
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ΤΗΕΕΟΕΤΥ-ΕΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟΌὈΕΒΡΕ:ΙΝΡΕ- 
ΕΕΝΟΕ ΟΕ ΗΙ5 ΚΕΙ ΑΤΙΟΝ»Σ ΥΙΤΗ 
ΗΙ5ΝΑΕΙΝΥΕ ΟΓΓΥ 

ἘΕΙΙΟΥΥ οἵΠσεῃς, Γ νναπῖ ἴο τεπάςΥ γοι απ αεοοιηῖ 

οἱ Ὠπίς «οἸοιτῃ οϐ πιπε, «πο ἵ Ῥε]ενε ἴΠαῖ ἴπε 
Ἠπιε τοπιαϊπίησ ἴο ππο 15 οοἵπρ ἴο Ῥο νοτγ Ὀτίεςα 
ἨεΙΙ, ον 1 Ῥοτα ΠΙΥ εχῖ]α, ποῖ 5αοσιπηρίηρ Το Ίοςς 
ος ΕΠΠεπάς οἵ Ἰαε]ς οἳ ππεαπς ου Ῥηγείοα] Ππβγπγ : 
αΏ, Ῥερίάες αἲ] εΠῖς, Ῥοατίπς αρ απάοεγ ἴπε Παϊταά, 
ποῖ οἱ ἐλπίς οἱ ἴλαί οπε απΠΙΟΠΟ ΠΙΥ εαπα]ς, ος Ῥεοεις 
α5 ἴπεγ ατα 5οπιείίπιες οα]]οά, Ὀαῖ ταῖ]μον οἳ {πε πιοςε 
Ῥονγεν{α], πιοδῖ 5ἴεγη ΠΠ, ΥΠΟ ἵνας οα]]οά Ὦγ αἱ 
ἄπεεκς απά Ῥατρατίαπς ῬοίΙἩ ππαςῖεν απἀ οσο. Ῥιαΐ 
πο Ὕνας ἵπ τοαΠίγ απ ον] ἆσπιοπς απᾶ ἸΠῖς ἴοο 
νηζλοαί {αννηῖπο αροπ Ἠίπι οἳ ἰγγίπρ ἴο ανετί Πῖς 
Ἠαϊτοά Ὦγ οπἰτοαϊγ Ραἱ επα]]εποῖπο Ἠϊπα ορεΠ!Ιγ. απά 

ποῖ Ριαϊίπσ οῦ απ] πονν, (οά Κποννς, ἴο δροα]ς οἳ 
Ὑηπῖτε αροιῖ πα ον]]ς νο αβῃοῖεᾶ ας. Ρα Πανίπς 
ἄοπε Ῥοῖ] αἰγεαάγ, απά ἴλπαί ἴοο ἵπ 6Ρρεθοοπες απἀ 
νηϊθίπσς Ργουάσαςῖ ἴο ἴ]ο νοτ]ά. ποῖ Ρεΐπςσ σοαάθοά ὮΥ 
πλαάπεςς οΥ ἀεξρεταϊ[ίοηπ ἴο ἆο ἴλοδε λίπος, Ραἱ γαςί- 

πρ ΤΠ α ϱγεαῖεΥ Ῥονίεγ απά 5ουχος οῇ αἷά, ἴ]λαϊ νπΙοῇ 

αροιῖ ἴο Ρο ἴο Ἠοπιε {ον πε αρρτοασβμίπρ πα] οἳ Ῥαβδις 
(ΟΥ. 44. 8), Ἱορίηρ ἴο δε λα ορρογιπΙγ ἴο ραΐπ Είπε 
{ανοιγς ἔοτ Ῥτιηδα (π[γα ξ 9). 

Σ Ὠοπιήματῃ. ΟΕ. Θαείοπίις, [Πλοπιέίαη 19: οι ϱΥΟΟιΥαίο- 
γή δΟΤΊΙΠΙ πιοπιίπιε ΓοΥΊπαΙεπι ἀἰσίαγεί ερἰκίμίαπι, δίς οοερ{ί : 
αοπιίπιις εί ἀειι ποδίεγ ᾖιος Πεγί ἵπθεί. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ἧς καταφρονοῦσιν οἱ πολλοὶ καὶ ἀνωφελῆ νοµίζου- 
9 σιν--. τὸ δὲ περὶ τούτων καθ ἕκαστον λέγειν 
ἡγοῦμαι εἶναι περιττόν παρ) ἄλλοις γὰρ μᾶλλον 
γιγνώσκεται ταῦτα καὶ τυγχάνει δόξης καὶ τιμῆς 
τῆς προσηκούσης' παρ᾽ ἡμῖν δὲ ἂν διεξίω τὸν 
τῆς φυγῆς χρόνον, οὐκ ὀδύρεσθαί µε φήσει τις, 

πολὺ δὲ μᾶλλον ἀλαζονεύεσθαι. 
Τελευτήσαντος δὲ ἐκείνου καὶ τῆς μεταβολῆς 

γενομένης ἀνῄειν μὲν πρὸς τὸν βέλτιστον Νέρβαν. 
ὑπὸ δὲ νόσου χαλεπῆς κατασχεθεὶς ὅλον ἐκεῖνον 
ἐζημιώθην τὸν καιρόν, ἀφαιρεθεὶς αὐτοκράτορος 
φιλανθρώπου κἀμὲ ἀγαπῶντος καὶ πάλαι φίλου. 
καὶ ὀμνύω τοὺς θεοὺς ὑμῖν ἅπαντας, οὐκ ἐφ᾽ οἷς 
ἂν εἰς ἐμαυτὸν ἢ τῶν ἐμῶν τινα ἔλαβον, οὐκ ἐπὶ 
τούτοις ἄχθομαι διαµαρτών, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ οἷς ὑμῖν καὶ 
δηµοσίᾳ τῇ πόλει παρασχεῖν. ἐδυνάμην, ταύτην ἐγὼ 

8 μεγάλην ἀριθμῶ βλάβην καὶ ζηµίαν. ὧν γὰρ νῦν 
ἐτύχομεν, τότε ἐξῆν ταῦτα ἔχειν καὶ τῷ παρόντι 
καιρῷ πρὸς ἑτέρας κεχρῆσθαι δωρεάς. ἐπεὶ δ᾽ οὖν 
ὑπῆρξε παρὰ τούτου φιλανθρωπία καὶ σπουδὴ τοσ- 
αύτη" περὶ ἡμᾶς ὅσην ἐπίστανται μὲν" οἳ παρα- 
τυχόντες, ἐγὼ δὲ ἂν λέγω νῦν, σφόδρα λυπήσω 
τινάς--ἴσως δὲ οὐδὲ φανεῖται πιστὸς ὁ λόγος τὸ 

1 τοσαύτη ΕΠΠΡΕΤΙΗ5: τοιαύτη. 
5 μὲν ΕΠΙΡΕΤΙΙΡ: μόνοι. 

1 Ῥον ἴνε ρτίποῖρα] οἸαιδε, υγΠπῖος ἶ5 παὶδδίπρ ἵπ Ελπίς 5ιιῇ]- 
ο]επί]ν Ίοπβ 5εηίεπος, Πο ἀοιβί]εςς 55Η τιτεὰ απ εἰοαιεπί 
Ρεδἴιτο. 

5 Τ.ο.. Ῥείίετ ΚπονΠ απιοηρ Πὶς (Ίεπᾶς αἲ Ποππε απά ἵπ ἴ]ε 
Ῥ]ασες νο Τε πα νε ἴπ Πὶς ν/απἀετῖηρς. 

3 Χετνα 5ποσεθᾷεᾷ ΠΏοπηϊίαπ Ἱπ Α.Ὀ. 96. 
4 Χοθτνα ἀῑεᾷ ΙΠ αΠΙΑΤΥ ος Α.Ὀ. 98. 
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ΤΗΕ ΕΟΗΒΤΥ-ΕΙΕΤΗ ΡΙΡΘΟΟΙΒΡΕ, 

Ῥτουεςᾶς ἔπγοπι ἴμε σος, ἴποισ] πιοδί ΙπεΠ 5οογΏ 16 
απά ἄεεπα 1ὲ αδε]εςς Ἱ---ραΐ το 6ρεακ οῇ ἴ]οςαο λίπος 
ἵπ ἀεία] Γ εΙπ]ς ἰς «αρετβποις, {ου ἴλοςα πιαϊίενς αγα 
Ῥεϊίεν ΚΠΟΝΏ απΠοΠς οἴ]ου πε 5 απᾶ ϱΠ]ΟΥ α ΤΕΠΟΝΠ 
απᾶ Ἠοποιγ γυΠΙοΠ ἶς ἐΠεῖτ ἆπο, ν]οτοας ΙΓ Γ παγταῖο Ἱή 
Ῥνταξα ἴπε «οιγ5ε οΡ πΙγ εχ]ε, πιεή γή] 5αγ. ποῖ ἴἶιαι 
1 απι Ἰαπιεπ πο, Ραἳ ἔαν ταίπον ἴπαί Τ απι Ῥοαρ πο. 

Πονενεν ιαί πιαγ Ῥε, νεῃ ἴλαί ππαπ Ἠαςά ἀῑεα 
απά ἴ]ε «Ἀαποε οἱ αἀπαϊπἰςίγαξίοπ Ιαᾶ Ῥεεπ εβεοῖαες ὁ 
Γ να οἩ ἴ]λο ροϊπί οἳ σοΐπο ο ν]ςῖ ἴ]ε πιοςὲ πορ]ε 
Χεχνα: Ραῖ, Πανίπο Ῥεει Ῥτενεπίεᾶ Ὦ)ν α 5ετίοις 
Ί]ποςς, Τ Ἰοςῦ αι ορροτίαπΙγ οόπηρ]εῖείγ, Ῥεΐτς 
τοῦβεςᾷ οἱ απ ΘΠΊΡΕΥΟΥ ΥΠΟ ννας ΠΙΠπάΠα απ {οπᾷ οἱ 
πε απά αη οἰά-ῆπιο Επεπά.  Απά 1 5νεαν ἴο γοι 
Ὦγ αἲ ἴλο σος. 1τ ἶς πο Ῥοσααςε ο νπαϊ 1 πισ]! 
Ἠανε ορίαίπεςᾶ Το παγςε]{ οἵ {οΥ 6οπΠς ΠΠΕΠΗΡΕΥ ΟΕ ΠΥ 
Γαπαῖ]γ ἴΠαῖ Γ απ. ἀἰςίγεςςεςα αἲ Ἠανίπο παῖςςες 1, πο, 
Ῥεσαιςε οἱ ναί Γ πησηί Ἰανε αολΊονεςὰ {ο γοιι απιά 
{ου Τμε εἰαῖο αἲ Ίαχσε: Του ἐπὶς Γ οουπῖ α οτγεαῖ Ιπ]ατΥ 
απαά Ίος. Έου ης, πο Ἠανο πον ορίαϊπεςα 5 νε 
πιὶσηί Ώανα Ὠας ἴ]επ, απά νο πασηί ανα εΙπρ]ογεᾶ 
ἴμε Ῥγεξεπί ορρονγίιιπ{γ ἴονατά ορίαϊπίπο Εαγίπεν 
ογαηῖς. Ἠονψενεν ἴλαῖ αγ Ῥο, ποπ Τ Πα οχροτί- 
εποεᾷ αἲ ἴ]λο Παπάς οΕ τε ρτεςεπί ΕΠΙρετογ α Ῥεπενο- 
Ίεπος απᾶ απ Ιπῖεγεςί ἵπ πως πηοςα ππασπ{{ιάο ἴποςα 
πο ενα ἴλεχεδ Κπον ΓΕ] νε]. ἔποιση 1 Τ 6Ρρεακ 
οἳ 1{ πουν [ «Πα]] σγεαϊ]γ αΏΠΟΥ οργίαϊη Ῥεγδοης Ἱ---ᾱπιά 
ΡοςῖρΙγ ἴο εἰαζεπιεπῖ νν]] ποῦ ενεπ 5οεπα ογοάΙρ]ε, 

δ Τ.ο.. ἴμα Οοαποῖ] οϐἳ Οπε Ηιπάτγεᾶ, τενἰδίοπ οἱ Ππαποες, 
απᾶ ἴπε τὶς]! ἴο ποιά οοιτί αἲ Ῥτιρα. 

6 Τ.ο.. ἵπ Ἠοππο ἵπ οοπΠποχίοΠ ΥΠ ἴπε ππὶβδΙοήΠ οἱ Α.Ρ. 100 
(ΟΥ, 40. 15). 

Ἰ. Ῥετῃπαρς ἴΠοδα Πο Παςᾶ εχρεσίεᾷ οἱ Πῖπι ϱγεαῖἴεγ αοσοπ]- 
ρ]ςΗμπιεπίς, ἴποιρ] πο ἁοαρί ἴπενε Ὕγετε 50116 ΥΠΟ επν]οὰ 
Ἠϊπα Πῖς Ἰπῃπεποε αἲ Ἠοππε. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

- / Δ τηλικαύτης τιμῆς τυγχάνοντα καὶ συνηθείας καὶ 
- - . / 

φιλίας ἅπαντα ταῦτα ἐᾶσαι καὶ παριδεῖν, ἐπιθυμή- 
- -- - ο 3 / ια 

σαντα τῆς ἐνταῦθα ταραχῆς καὶ τῆς ἀσχολίας, ἵνα 
Δ ” λέ ι, δ᾽ . δὲ - δέ, 

μηδὲν εἴπω πλέον--ὅμως εἰς οὐδὲν τῶν ἰδίων 

κατεθέµην τὸν καιρὸν ἐκεῖνον οὐδὲ τὴν τοῦ κρα- 
-- Θ Ν - 

τοῦντος εὔνοιαν οὐδὲ ἀπὸ µέρους, οἷον τὰ τῆς 
. / . / / κ / 

οὐσίας ἐπανορθώσας διεφθαρµένης ἢ προσλαβών 
τινα ἀρχὴν ἢ δύναμιν, ἀλλ᾽ ἅπαν ὅσον ποτὲ ἦν εἲς 

ὑμᾶς ἔτρεψα καὶ µόνον εἶδον τὸ τῆς πόλεως. 
-- ν 21 λΔ / 19 / Ἀ8 

4 Γαῦτα δὲ εἰ -μµέν ἐστι χρήσιμα καὶ µεγάλα, ἢ 
Δ - « / ς / 1λλ λά4 - λ μὴ πολλοῖς ὑπάρξέαντα ἑτέροις ἀλλὰ" μιᾷ πόλει, 

καὶ ταύτῃ σχεδόν τι τῶν ἐλλογιμωτάτων κατὰ τὴν 
3” / : Ν - ) / Δ Δ 

Ασίαν καὶ τηλικοῦτον ἐχούσῃ δίκαιον πρὸς τὸν 
- - νο] » 

αὐτοκράτορα, τοῦ θεοῦ παρ) ἐκείνοις µαντευσα- 
κ ς ο] 

µένου καὶ προειπόντος τὴν ἡγεμονίαν αὐτῷ καὶ 

πρώτου πάντων ἐκείνου φανερῶς αὐτὸν ἀποδεί- 

ἔαντος τῶν ὅλων κύριον’ οὐ λέγω τοιοῦτον οὐδέν. 
9 το / , ο Ξὰς τρ 3 ὅτι ὃδ ὑμεῖς µάλιστα τούτων ἐπεθυμεῖτε, καὶ 

/ 5. / Ά » / » / β - 
χρόνος ἦν πολύς, ὃν ἠλπίζετε, ἐξηπάτησθε, τοῖς 

ὑποσχομένοις µόνον τῶν ἰδιωτῶν'-- οὐ γὰρ δὴ τῶν 
ἡγεμόνων οὐδεὶς οὔτε προσεδόκησε πώποτε οὔτε 
ς / Δ « / . / Δ ὑπέσχετο-- τιμὰς ὑπερβαλλούσας ἐδίδοτε, πρὸ πολ- 

1 δὲ εἰ] δ᾽ ὅτι Αγηίπη. 3 καὶ αἀᾶεά Ὦγ Ἠεϊςκο. 
ὃ ἢ] ἀε]είεὰ ν Ανγηίπι. 

4 ἀλλὰ (ΤοδΡΥ : ἀλλ ἢ. 5 δ᾽ αἀάεᾶ Ὦγ Βε]άεῃ. 
6 τούτων (ΥΟ5ΡΥ. τούτου ΕΠΠΡΕΓΙΙΙ5: τοῦτο. 

7 ἐπεθυμεῖτε Ἠεϊδκο : ἐπιθυμεῖτε. ς ο : Ημ 
δ ἐξηπάτησθε ΕΠΙΡΘΓΙΙ5: ἐξηπατῆσθαι. ζηπάτησί Ίπσς ἐξηπατῆ 

ἰδιωτῶν Ἠπηροτίς: ἡγεμόνων. 

1 Ίπ ΟΥ. 40. 16 Ίο οοπιρ]αῖπς ο6 ]αο]ς ος ]είδιιγα. 
5 Τπε αἰ]αδίοη 15 οΏδοιτε. ΕΒΟ5ΦΙΡΙΥ ΠὨϊο 15 τεβεττῖηρ ἴο 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΕΙΕΤΗ ΡΙΔςΟΙ ΒΡΕ 

ἴλαί οπε Πο πιοῖ ντ 5αοἩ εδίεσπι απά ΙΠΙΙπΙαΟΥ 
απά ΕπεπάςΠΙρ «Ποι]ά Ἠανε περ]εοξεᾷ αἰ! ἴπεςε ἵμίπσς 
απᾶ Ἠανοε σἶνεπ ἴπεπῃ 5οαπί αἰζεπίῖοπ, Πανίπο Γογηχεά 
α Ἰοπρίπο {οχ ἴ]ο οοπ{αςίοη απᾶ Ῥαςί]ε Ίετε αἲ Ποπιε.! 
το ριαῖ Τῖ πα]ά]γ---ἴον αἲ] ναι, 1 ἀῑά πο οπΙρΙογ ἴΠαϊ 
ορρογίαπ{ςψ οΥ ἴμο σου] οἳ ἴ]ο ἨΠΙροτοΥ ΤΟΥ αΠΥ 
«ε]ς]λ Ῥιχροξδα, ποῖ ενεπ ἴο α Ηπηϊοά ἀἄεστεε. {ΟΥ 
εχαππρ]ε ἴοψατά τοδίοτίπσ ΠΙγ ταίπεᾷ {ογτίαπες οὐ 
εεοιίηπσ «οπἹε οὔῇοο ος επιο]απιεηί, Ριαῖ απγίηίπς 
Ὠπαϊ Τξ ἵνας Ῥοδδίρ]ε {ο ορίαϊπ Τ ἔαγπες {π γοιγ ἀῑτος- 
Ποη απά 1 Ἠαά εγες οπ]γ {ον ἴπε γοε]ίατο οἳ ἴμο οἵίγ. 

Ῥαϊ ἴπε αποςΒοη γΥπείμεν ἴπεςο οοποθδδίοης ατα 
πςε[α] απά Ππιρογίαπε, ος. νΠοεῖλμον ἴ]πογ Ἠανο Ὄθεμ 
ογαπίθά, ποῖ ἴο ππαπγ οἴπεγ οἶίος. Ῥαΐῖ ἴο οπο ΟΠΙΥ. 
απά ἴπαῖ ἴοο, ΤΙ νεπίατε ἴο δίαῖε, οπο ο ἴμε πιοςί 
Ἰλαςίτίοις ἵπ αἰ] Αξία, α οἵἵγ ρορδεςείπσ 5ο στεαῖ α 
οἰαῖπα προπ ἴπε ΕΠΠΡΕΤΟΥ, ΙπαςπΙΙοἩ ας ἴπο σοὰ ἴἶεγ 
ΝοΥςΠΙΡ Πα Ρνορμεςίεᾷ απἀ Εοτεῖο]ά Πῖς ΙεπάενςΠίρ 
ἴο Ἠϊπι απᾶ Ὠαά Ῥεεῃπ ἴπο Εντοί οἳ αἱ ορεπ]ν ἴο 
Ργου]αΐπα Ἠΐπα ππασίεν οἱ πε νοτ]ά Ξ---ἴ απι ποῖ 5ροεα- 
πρ ο απγ{ῃίπο κε ἰπαῖ.. Βαΐ ἴλαῖ γοι ἀοδίγος ἴ]εςα 
οοποθξείοης  πιοςί οἱ α]]. απά ἰπαί ἴποτο Πα Ῥεον α 
Ίοπρ ρετίοά ἁπτίπο νΥΙοὮ γοι νγεγο η α οἶαῖε οἳ εκ- 
Ρεοίαπογ., νἰοίῖπηας οἱ ἀεοερίίοπ, οοηςίαπ{]γ ῬονίονΊπς 
εχἰγανασαπί Ἠοποιχς προη. ἴλοςε Ρρηναϊῖο Ρεγ5οης 
ΝΟ ΠΙεΓεΙγ σανε γοι Ργοπηίδες---ἔου οἳ οοιγ5ε ποπο 
οϐ ἴπε ῥρτουυηδα]ς ενεν εἴϊμον εχροοίεά οἳ Ῥτοπηίΐςαά 
ἔηοςα οοποθρσίοης Ί--ΙΠαδπιΙοἩ αξ γοι ποπῖ ἵπ α Ροάγ 

Άπιγγπα, {ον ἵπ ΟΥ. 40. 14. Πε 5ροα]κς οΓ α τοροτί ἴπαί ΈΤτα]απ 
ᾖαᾶ Ὄοεπ αθοπΙςηΙησ]γ ϱΕΠΕΓΟΙΣ5 ἴο Ῥπιγτπα-- Ποιςῃ ο 
ΠΙΠΙΡΕΙΕ γεβα{ες ἴ]πε περοτί. 

ὃ Ἴ.ο.. ἴπε οοΠοΟΘΡΞΙΟΠ5 ΝΟΠ ὮΥ Ὠἱο (5 9). 
4 ΤΠε ρείῖν ασοηῖς τε[εγγεςᾷ {ο 86επῃ ἴο ανα Ῥευπ ποροίῖα- 

Ὠπο να οπε οὐ ΠπΟΤΟ ῥρτοσυηδαἱ5 Ιπδίοιά οἱ ἀϊτεοίιν νι 
Ττα]απ, α5 Ὠϊο Παςὰ ἆοπο, ο. 5 ὅ. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΒΘΟΞΤΟΜ 

- - - Ν Δ 

λοῦ τῆς πόλεως ἀπαντῶντες' πανδημεὶ καὶ" περι- 
- 2 - 

µένοντες ἐν ἑτέραις πόλεσι' τοῦτο ἴσως' ἐννοεῖν 
- ΔΝ Ν 

ἄξιον. καίτοι σμικρῶν γενοµένων καὶ οὐδενὸς 
.] / Δ ”/ Δ Α Δ ΔΝ / Ν 

ἀξίων, τὸν ἄνδρα τὸν γενναῖον καὶ μὴ φΦθόνου καὶ 
-- τὰ / 

βασκανίας ἥττονα τότε ἐχρῆν λέγειν ὅτι, Μαίνεσθε 
- / . 

καὶ παρανοεῖτε τοιούτων ἐξεχόμενοι σφόδρα οὕτως 
” Δ 

καὶ θεραπεύοντες ἀνθρώπους οὕτω ταπεινοὺς ἐπὶ 
ΔΝ 

πράγµασιν οὔτε ἀναγκαίοις οὔτε µεγάλοις καὶ 
-- .] / ./ Δ Δ ”/ Ἆ » 

ταῦτα ἀδήλοις, ἔτι καὶ μηδὲν ἔχοντες βέβαιον. 
5 - Δ ε - 

ἀλλ᾽, οἶμαι, χαλεπὸν μὲν ἦν αὐτοῖς καὶ ὁπωσοῦν 
/ ε) Δ 

γενόµενόν τι τούτων. οὐ μὴν ὁμοίως ἐλύπει τὸ 
- - - ε Φ 

τὸν δεῖνα καὶ τὸν δεῖνα τῶν ἡγεμόνων! εἶναι τὸν 
Ν - 6 

ποιήσαντα καὶ παρασχόντα, μὴ τῶν ἡμετέρων τινὰ 
- ”/ Ν ᾧώ Δ ιά / ] ”/ ο) ἃ 

πολιτῶν. ἔτι δὲ ἐλπὶς ὑπήει καὶ ἔθελγεν αὐτοὺς 

οὐδέποτε' γενοµένων. 
ηρ ΔΝ - »] / - ] ] / 

Καΐτοι καὶ τοῦτο ἀκήκοα πολλῶν ἐγὼ λεγόντων, 
/ ο 

ὡς πρότερον" ἀντιγράψαντος περὶ τῆς διοικήσεως 
- Δ Δ - 

τῶν ἡγεμόνων τινὸς καὶ τοῦ πράγματος ἀποτευχ- 
Ν ο - 

θέντος πολλοὶ κατεγέλων τῆς πόλεως-- οὐ τῶν 

ἀστυγειτόνων, ἧττον γὰρ ἂν' ἦν τὸ δεινὀν, ἀλλὰ 

1 ἀπαντῶντες Φε]άεπ : ἅπαντες. 
3 καὶ αἀάεᾶ Ὦν Βε]άεΠ. ἢ Επηρετίς. 
ὃ τοῦτο ἴσως ΕΙΠΙΡΕΤΙΗ5 : τούτοις ὡς. 

3 τῶν ἡγεμόνων ἀε]εῖεὰ Ὦγ Ἐπιρεγ]ς. 
ὅ οὐδέποτε (ΤΟΡ5ΡΥ. ὡς οὐδέποτε ἂν ΕΠΙΡΕΤΙΗΕ: ὡς οὐδέποτε. 

ὃ πρότερον ΕΠΙΡΟΤΙΙ5: πραότερον ΟΥ πραώτερον. 
Ἰ ἂν αἀάεὰ Ὦγ Ῥῆιρσ]ς. 

1 Ἔμε Ῥετεοπα] Ῥτοποιπ οοπίαϊπεᾶ Ἱπ ἴπε Ἰαδί ἴητεε 561- 
ἴεποςς, ἴποιβ] Ῥ]ήτα], 5θετης [ο τε[εγ το ἴμπε ''' Πὶρῃ-πιϊπαεα 
οἴίσεη, ὙΠο πα {αϊ]εὰ ἴο Ρρτοῖεςί αραϊηςί τε]γῖπρ προπ ἴμε 
ννογη]εςς αρεηἰς ν]ιὸ {ου 5οπις Άππε Παᾷ Γοὰ Ῥτιδα οη {αΐςα 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΕΊΕΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

αν {ποπ Ῥτεδα ἴο ππεεῖ ἴλα ππεη οἱ νηοπα 1 9Ρααῖς, 
απα νναϊτεά ἔον ἔλοπῃ ἴπ οἴμον οἶίος-- ἴΠίς ρεμαρς ἵς α 
πιαϊῖος ννογί]μ Ῥοατίπο ἵπ παπά.  Απά γεῖ, 5οείπο ἴ]αί 
οπ]γ ἐπίβίπο, γες γγοτί]]οςς, οοποεδείοης Ὕνεγο εβεσ[οά 
Ὦγ ἴποπι, ἴ]ο Ἠ]σ]-πιίπάεά πια, ἴΠο πιαπ νἩο Ίνας 
ποῖ ἴ]α 5Ίανο οἱ οπνγ απἆ ππα]ος, «ποι]ά ανα εαἰᾶ 
αἲ τε Ὠππε, '' Ύοα ατα ογαΖγ απά ἀε]αάσα ἵπ ο] πισίτο 
5ο ἴεπαςίοις]γ ἴο ππεπ Ἰκο ἰΠπαῖ απά ἵπ οπ]ναῖησ 
5ο] Ίου {ο]]ουνς ἵπ ογᾶςν ἴο σαϊΐηπ {ανοινς ἴΠαῖ ατα 
ποϊἴμεν οπςεπίῖα] που ἱπιρογίαπί, Το δαγ ποϊΠίπο οί 
Ππεῖγ Ῥείπσ νασας απάᾶ οἱ γοιγ Πανίπο πο α55Ιγαηοθ. 

Ῥιαϊ, 1 5αδροοῖ, απγ οἳ Έπος πα. πο πιαϊζεν Ἠονν 
ο ν-ας Ὀτοισηί ἴο ραδς. νας ἴο ποια ἀἰβῃοα]. Ὑεῖ 
5αγεΙγ ἴ]ια Ῥεορ]ε Ἠετε ποῖ οαια]1γ ἀῑςίτοςςεα λα Τε 
Ίνας ἰΠῖς ος ἴμαί Ῥτουυηςδα] νο Παά εΠεοίεά ἴ]ε 
οοποςςδίοη απἆ ρτοδεπίοά Ττ το ἴπαπι Ιπςίῖοας οἱ οπε ΟΕ 

Ἴοαχ ΟΝΏ οἱ ίχεης. ἈΒερίάος, ἴΠεγ Ἰιαὰά α Ἰατκίπσ Ίορα 
ν/πΙοὮ «Ἠθετες ἴπεπα τεραγάἶπο οοποοσδίοης ἴΠαῖϊ ποενοΥ 
οαππε ἴο ραςς.ὶ 

Απά γοῖ ἸΠίς ἴοο Τ Ἠανε Ἠοατά {γοπα ππαΠγ 5ο11Τοςς, 

Ὠιαῖϊ νΏεη οπε οΕ ἴ]ε ῥτοσοηδα]ς οη α Ῥγονίοις οοσαδίοΠ 
Ἠαά 5επῖ α τεςοτρί τεραταΐπσ ἴπο αἀπαϊπίςιγαξίοπ ο 
οἳχ βπαποες 3 απά ἴ]οε ρτο]οοῖ οα1πε ἴο παιασηῖ, ΠΙΑΠΥ 

Ῥουχς, {ο Πε ουίτασε νοι]ᾷ Ἠανο ραεη Ίεςς ἵπ ἐπαῖ 

Ἠορες, Ὀιῖ πο νας ογ]ῖσα] οἳ 1ο)» ο/η αοπ]ενειποηϊῖς, Πε 
οοπγαςῖς Ἰτοπῖσα]]γ ἔανοιτς ἆπε Το ἴπε ΙπίεγνεπίΙοη οξα Ρτο- 
οοπςδ] νηἴῃ ἴΠοδε 5εοιτοά Ὦ) α ο Ιζεπ οἳ Βγιιδα (Πἱπιδο]β). Τί 
]ς ποῖ εαδΥ ἴο 5εε ΨΝΗΥ εἴϊμει ἴγρε οἳ ἔανοιχ 5Ποι]ά πανε θε 
"αἰσίεδδῖης ᾿: Ῥιαΐ οἳ. ΟΥ. 40. 10. νἼετε 1ο 5αρρεςδίς ἰμαῖ 
Πὶς επεπη]ες ννετε τε]ασίαπί 1ο νηῖπεςς ἴμε ἀενε]ορππεπί ος ΓΠεῖτ 
οἳἴγ. 

5 Ἔμε νονᾷ διοίκησις τεσιτς {πεαιεπῖ]γ ἵπ ἴπο ΕΒἱΠιγπίαῃ 
5ΡεεςΠο». ῬΡΙπΠΥ΄5 οογγεδροπάεπσε να Έτα]απ 5Ἠοννς Πον; 
Κκεεπ απ Ιπίεγεςί Ἠοππο Εε]ί Ίπ πο Ππαποῖα] νγε]]-ρεῖπρ ο ἴπε 
Ρτονῖηςθ. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΣΤΟΝΜ 

τῶν πολιτῶν- ὡς µειζόνων ἢ ἢ καθ᾽ αὑτὴν ἐφιεμένης 
καὶ διαφερούσης οὐδὲν κατὰ τὴν ἀφροσύνην τῶν 
παίδων τῶν βασιλέων. κάὶ ταῦτα λέγοντες οὐκ 
ἠσχύνοντο διασύροντες τὴν αὐτῶν πατρίδα καὶ 
καθαιροῦντες ἐν τοῖς λόγοις οὕτως' ̓ ἀνοήτως. εἴτε 
γάρ εἰσί τῶν πρωτευόντων ἐν αὐτῇ ἢ τιµωμµένων, 
αὑτοὺς καθαιροῦσιν ἀσθενοῦς καὶ ἀδόξου πόλεως 
προεστηκότες: εἴτε τῶν ἀπερριμμένων εἰσὶ καὶ 
τῶν ὑστάτων, ἔτι µείζω καὶ χαλεπωτέραν ποιοῦσι 

- - / 

τὴν ἀτιμίαν αὐὑτοῖς, εἰ τῆς ἐσχάτης πόλεως ἔσχατοι 
τυγχάνουσιν ὄντες. 

ια ΔΝ Δ Δ Ν 3 / / ” 

Ίνα δὲ μὴ διὰ τοὺς ἐμπίπτοντας λόγους τοῦ 
- / 

προτεθέντος ἐκκρουσθῶ, τούτων ὅπως δήποτε λη- 
φθέντων καὶ κοµισθέντων ἐνταῦθα, σκοπεῖτεϊ εἴ 

τῳ βαρὺς γέγονα τῶν πολιτῶν ἢ κατ ἰδίαν ὑπὲρ. 
ἐμαυτοῦ λέγων ἢ κοινῇ προφέρων καὶ ὀνειδίζων 
χάριτας͵ ἢ προαγαγών τινας ὧν ἐβουλόμην: ἢ 
τοὐναντίον οὐκ ἔλαττον' ἑκατὸν βουλευτῶν κατα- 
λεγέντων ἕτεροι μὲν εἰσήγαγον φίλους αὑτῶν καὶ 
παρεσκεύασαν ὅπως ἔξουσι τοὺς συναγωνιζοµένους 
καὶ βοηθοῦντας οἷς ἄν ποτε ἐθέλωσιν, ἐγὼ δὲ οὔτ : 
ἐποίησα τοιοῦτον οὐδὲν οὔτε διελέχθην τοιοῦτον, ὡς 
α . ἀλλ Ἂ / 5 . ο) λ / ἊἎ 

ἐμοὶ μᾶλλον ἂν προσθεµένων, εἰ ἐβουλόμην, ἢ 
/ / / Δ Δ . ῥ. μ ϱ 

ἄλλῳ τινί. μάλιστα μὲν γὰρ ἠξίουν μηδὲ ἕτερον 

1 οὕτως] αὑτοὺς Ατηϊπη. 

2 εἰσι Πεϊδκο: ἐπὶ ἵ) Μ., οπιζεᾷ Ὦν Β. 
3 καὶ κοµισθέντων ἐνταῦθα, σκοπεῖτε Ἠπιρετία5: ἐνταῦθα, 

σκοπεῖτε καὶ κοµισθέντων. 
4 οὐκ ἔλαττον Ἠεϊδ]κθ: ἔλαττον οὐχ ΟΥ ἐλαττῶν οὐχ. 
δ μᾶλλον ἂν προσθεµένων Ἠεϊδκε, προσθεµένων ἄν ῬΡβαρ]ς: 

προσθεµένων. 

ος Α ππ]ποτΙϊγ οἳ ἴιο Ῥτιαδαης 5εεπῃ Το πανε Πας 1] οἵάσεῃ- 
5ΗΙΡ. 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΕΙΕΤΗ ΡΙ50Οἱ ΒΡΕ 

σα5ε, Ὀαΐ ππαηγ οἱ ους οΝΠ Γε]]ον/ οίσοης---α]]εσίπς 
Ὠλαῖ ἴιο ο γ τνας αἰπιίπς αἲ ἰπίπσς Ῥεγοπα ἴῖς τοσο] 
απά ἵπ Ρροϊπί οἱ {ο]]ν ῬΡτονίπςρ ἵπ πο νῖςε «ρετίου Το 
ἴπε 5οης οἱ Κίπας. Απα ἵπ ςαγίπο ἴπεςε ἐΠίπσς ἴ]εγ 
Ίγεχε ποῖ α5Παπιοά ἴο ο ἀἱεραταρίπς ἰλαῖν ο/η 
εοιΠίχγ απά ἀἰξογοκιαπς ΤΕ 5ο ἴποισ]ί]οςς]ν Ὦγ είν 
Ἠοχάς. ου ΙΓ ἴ]ογ ατα απποπσ ἴπο Γογεπιοςί ἵπ 1 οἳ 
Απποης ἴλοςο Πε]ά ἵπ Ἠοποις, ἴπεγ ατα ἀἰσοτεκλίπο 
Τπεπησε]νος. Πανίηπσ Ῥοεπ ἴπε οαἱσίαπάίπσ Ππεη οἱ α 
νεα απά ἴσπορ]ε ου; ψ]ῖ]ο 1 ἴ]λογ ατα απποπο ἴ]με 
ομ{σαςί απά”]ουνοςί στοιρ.! ἴπεγ αγε πιακίπο ἴλεῖν 
οΝΏ ἀϊδσταςε 5511] στγεαῖεν απά πιοτο στίονοις, 1 
ἴπεγ Ἠαρρεπ ἴο οσοΙΡγ ἴ]λο Ἰουεςί σἰαίίοπ ἵπ α- οἳἵγ 
οξ πε Ἰουγεςί σταςς. 

Ῥαΐ, ποῖ Το Ῥο ἀἰνεγίεᾶα ἔγοπα ΠΙΥ ἴπεππε ὮΥ ἴμεςε 
Ιπο]άεπῖα] γοβοσίῖοης., πον ἐπαῖ {]ποςο {ανοιτς Ἠανε 
Ῥεεπ ορίαϊπεά ἵπ ν]λαίενοι Ίναγ Πεν Ὑεγε, απά 

Ῥτοισ]ί {ο Ῥγιδα.” οοηδίάεν νΠοίμον 1 Ἠανο πιαᾷο 
ΠΙΥΣΕΙ ορποχίοις ἴο αΠΥγ οἳ οι ο ίσες, εἴἴῖῃει Ρρτῖν- 
αἴε]γ Ὦγ ερεακίπσ ἴο πΙΥ ον Ιπίοτεςί, ος ῬαβΗοΙγ 

Ὦν Ραταάΐπσ απᾶ οαςίῖπο ἵπ γοιτ ἴοοίμ {ανοινς 
εοπ/{ετγεᾶ., οἱ Ὦγ Πανίπσ οἵνεῃ ργεξεγπιοπῖ ἴο οργίαϊῖη 
ΠΊεηΠ ΟΕ πιγ ολοῖοε; ος ΝΠεί]λοχ, οἩ ἴΠε οοΠίτατγ, 
ἴποισ]ᾗ πο {ονγεν ἴΠαπ α Ἠαπάτεά οοαποί]]ους γετο 
επγο]]εά, γνμ]]ε οἴμοις Ἠαςά ραῖ ἵπ ΠΙεπαάς οἳ {Πεῖτ οὖνῃ 
απά Πας 5οπεπιεά ἴο Ἠανο ἵπ ἴπο ϱοαποί] ρεγεοης ἴο 
αἷᾷ ἴμεπι απἆ Το οἶνε ἴ]οῖν 5αρροτῖ ἴο ΝΠαϊοενεν ἴπεγ 
πη]σΏί υγὶσῃ {ο αοοοπηρΙἰςη. Ε πεϊίῃεν ἀῑά απηγἰλίπς οἳ 
Ένα Κῑπά που ἀἰδοιςςεα 51οἩ α ΜΠίπο, ἴπ ἴ]ε Ῥο]ίεξ τΠαί 
ἴπεγ ὃ ννοι]ά Ίανε εἶάοά γη Ε πιο ταῖῃεν λατ η Ἡ 
«οπιεροάγ εἶεε Ἠαά 1 5ο ἀοκίτεά. Ἀο, Ι Ἰο]ά ἴἶαι, 
ΙΓ Ροςβῖρ]ε, πο οἴπει ππαη 5Ποι]ά Ιπίτοάιςο 5ο] α 

Σ Τ.9., Ὀὗ Ὀϊἶο. ΟΕ. 5 3 απ ποῖε. 
ὃ Τ,ο.. ἴπα εἰεσίοίς. 

ΦΙ5 



ΡΙΟο ΟΗΠΗΒἷΥΡΟΡΤΟΜ 

/ - ” ” / Δ ια] ς / µήδένα τοιοῦτον ἔθος εἰσάγειν μηδὲ καθ’ ἑταιρείας 
- Δ νο 

πολιτεύεσθαι μηδ᾽ εἰς µέρη διασπᾶν τὴν πόλιν" εἰ 
δ᾽ οὖν, αὐτὸς ἀπέχεσθαι τῶν τοιούτων ἁμαρτη- 
µάτων, εἰ καὶ πάντων ἔλαττον ἰσχύειν ἔμελλον καὶ 
μηδενὸς ἀξιοῦσθαι λόγου. 

ον / 
Ἠύ οὖν μαρτον ἐν τούτοις καὶ τί παρελείφθη 

μοι; δίκαιός εἰμι πρὸς ὑμᾶς ὁμολογεῖν ὅτι μήτε 
αὐτὸς μηδὲν ἐ ἔπραττον ἄδικον καὶ παράνομον μήτε 
τοὺς ἄλλους, ἐκώλυον, ἐξὸν ἑ ἑνὶ ῥήματι κωλῦσαι καὶ 
καταστάντα” μηνῦσαι, τὸ γιγνόμενον, καίπερ' εἰδό- 
σιν, ὑμῖν καὶ τοῖς ἡγεμόσιν. εἰ δὲ μήτε ὑμεῖς 
προσείχετε' μήτε τῶν ἡγεμόνων τὸ πρᾶγμα ἥπτετο, 
οὐ χαλεπὸν ἡ ἦν ἐπιστεῖλαι' τῷ αὐτοκράτορι. τοῦτο 
οὖν ἦν τὸ ποιῆσαν ἐμὲ τὴν ἡσυχίαν ἄγειν, ἵνα μὴ 
δοκῶ κατηγορεῖν τινων μηδὲ διαβάλλειν τὴν πόλιν 

να / 5 α) / / α μηδ᾽ ὅλως λυπηρότερος ὦ τῶν ἐνθάδε μηδενί. τὸ 
μὲν δὴ τῆς βουλῆς οὕτω διωκήθη, τά γ᾿' ἄλλα 
ὀρθῶς' οὔτε γὰρ φαύλους οὔτε ἀναξίους ἄνδρας 
ἐχειροτονήσατε' πλὴν ὅτι πάντες τῆς ἴσης τυχόντες 
τιμῆς, καίτοι δικαίως τυγχάνοντες καὶ δι αὑτούς, 
ο - / 

ὅμως καθάπερ οἱ μυούµενοι μυσταγωγῶν ἐδεήθη- 
σαν. ἐγὼ, δὲ οὐδὲ φῆφον ἠξίωσα διενεγκεῖν ὑπὲρ 
οὐδενὸς μόνος, μὴ ῥοπήν τινα δοκῇ τὸ τοιοῦτον 
παρέχειν καὶ µαρτυρίαν καὶ τῶν ἄλλων τινὲς ὁκ- 

1 ἐκώλυον] ἐκέλευον Ναβετ. 
3 καταστάντα ἨΝΥΙΤΕΠΡαΕΗ : καταστάντας καὶ. 

ὃ Κκαίπερ ΑΤΠΙΤΙ: καὶ παρ’. 
4 προσείχετε Ν[οτε] : προείχετε. 

δ ἐπιστεῖλαι Ἠεϊῖδ]κε: ἐπιτελέσαι. 6 γ Πεϊῖςκε: δ’. 

1 Ῥο]βσα] οΊαὮ5 ννετε Ἱπβιεπί]α] αἲ Αίπεης ας εατ]γ ας λε 
ΠΕΠ οἑΠΙΙΤΥ Ἠ.ο.. Ττα]αη ννατης ΡΗΠΥ αρα]ηςί ἴ]ε ἆαηροτ οϐ 
Ὠπεῖγ {ογππα [ο ἵπ Ῥηηγπία (ΡΗΠΥ., Πείίενς 10. 94). 

5 ΑΙ Ὠιο Ἐ]ειδιπίαηπ Ἀγςίετίες ἴμεδο οβῃοῖα]ς Ιηδιγισίεά 
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ΤΗΕ, ΕΟΒΤΥ-ΕΊ ΕΤΗ ΡΙ50Οἱ ΒΡΕ, 

Ρταςίίοε οἵ οοπααοῖ εἰαῖε αβαΐνς ΒΥγ ΊπεαΠς οῇ ροΗ ίσα] 
ομαῦς 1 ο 5ΡΗΙ ἴλε οἵἵγ Ιπίο {αποϊίονς, Ραἱ 18 ἴπογ ἀῑά, 
ἴπαϊ Τ αἲ αηπγ ταῖς «Ποιι]ά αρείαί {νοπι 5αςἩ πιςάεεᾶς, 
ενεη 1 1 ππεαπῖ ἴπαῖ Γ «Ποι]ά Ἠανο ππάσ] 1ε5ς Ίπβιι- 
επςε ἴλαῃ αηΥγ οἱ ἴπο οἴμοις απἆ Ῥο οοπσ]άοτγεᾷ ο πο 
Ἱπιρογίαποο αἲ α)]. 

ΤΠοετ ν]αῖ εΙΥΟΥ Ἠανο [ οοπαπα {ος ἵη ἴμο ππαϊίενς 
ππάονΥ οοπςἰἀσταἰίοἩ. οὗ ἵπ νηαῖ Ἠανο [ Ώοσπμ {οιπᾶ 
τοις 1 Ἠανε ἴμε τὶσηί ἴο αἀπηῖ ἴο γοι ἰπαῖ Ι 
νας πεϊίµοχ ἀοΐπο απγ {λίπος απ]αςί απά 1]]εσα] πιγςε]{ 
ποχ ᾽αγίης ἴο Ῥγενεπί ἴμε οἴπεις ἔτοπι 5ο ἀοΐῃπς, 
αΠλοισ] Ὦγ α εἴπο]α νγοτά Ι οοι]ά Ἰανο Ῥτενεπίοά 
απά. ὮΥ Ῥγεδεπίίπς ΠιγΣε]{, Ἠανο ἀἰδο]οςεά ἴο γοι απά 

Όια Ῥτοσοσηδ]ς να! ννας σοΐπο οἩ. ἴΠοισ]ᾗ γοι Κπουν 
1 αἰτεαάγ. Απά., η οπ5ο γοι ραϊά πο Ἠοοά απά 
Όλο πιαῖτίον ἀῑά πο Ίπιργεςς ἴπαε ῥτουυηςα]ς εἰἴΠεν, 
1 νοι]ά ποῖ Ἠανε Ῥουπ ἀῑβιοι]ῖ ἴο 5επᾶ ννονὰ ἴο ἴποα 
Ἐππιρετογ. ΤΠ ννας Πῖς, ἰπετείογο, ἴλαῖ πιαἆο πῃο Ἱκεερ 
αεί, ἴλαί Τ πασηί ποῖ Ὄο 5αδρεοίῖεά οἳ αοοασίπσ 
οετίαϊη Ῥεγεοης οΥ οϐ πιαΠσπίπς ἴμο οἵγ απάἀ, ἴπ 

σεπετα], ἴπαῖ Γ πιὶσηί ποῖ Ῥο ἴοο πα ίπσ Το ἄηπγοπο 
αἲ Ῥτιδα. Νου ἴπαεπ. ἴπο πιαϊίεν οἱ ἴμο (οιποῖ] νας 
πιαπασεά αξ {ο]]οννς. οογτοοῖ]γ {ον πε πιοδί ρατῖ, ΓοΥ 
γοα εἰεοίεᾶᾷ πποηπ Νο Ἠνεγε πεΙῃεγ πιαάίοσγε ΠΟΥ 
απάρδετνίησ; Ἠονενεγ, θἴπος ἴπεγ αἰΙ τοοείνεά ἴλμε 
8απης ταπ]κ---6νεπ ἴποισ] ἴΠεγ ορίαίπεα Τῖ Πας1]1ν απά 
ἔπτοιασ] {εί ον πιεγῖῖς--ἴΠεγ πενετίῃε]εςς, Ἰ]καε 
ἴλοςε ΥνΠο ατε Ῥείπσ ΠπίΠαϊιεὰα Ιπίο ἴμο πηγςίετίος, 
τοφίτεά πιηδίαφοροι.. ει 1 ἀῑά ποῖ 5εε Πί ονεῃ 
ἴο νοῖε πο οη α δἶηπσ]ε οαπϊάαΐςε, γε». [ αἶοπο, ]οςί 

5ΙΟ]Ἠ αοἴἶοη ΟΠ ΠΙΥ ρατῖ πηὶσΏί «οοπα ἴο ]επά 5οπιε 
γεϊσΏί απἀ ἴοςπΙοΠγ, απ Ἱαρί 5οπιο οΕ ἴ]λο οἴμενς 

οαπαϊἀαίες {οΥ ΙπΙαἴίοη τερατα]πς ἴπε Ρτορεί Ῥτοσεάπτε απ 
αοἴεᾷ ας ἰλαεῖγ ΡΟΠΡΟΙΕ. 
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ΡΙοΟ 6ΠΗΒΥΡΟΞΤΟΜ 

νήσωσιν ἐμοὶ τἀναντία γράφειν καὶ ἀποφαίνεσθαι. 
τί οὖν; ἐπὶ δύο ἡμέρας ἢ τρεῖς γενομένης! τῆς 
χειροτονίας ἐξῆλθον οὐδ᾽ ἔμελλον" παρατυχὼν τοῖς 
γεγονόσιν οὐδένα ἔχειν χρεώστην οὐδὲ συνωµότην 
οὐδὲ ἐμοὶ χάριν. ὀφείλοντα τοῦ πράγματος. ὑμῖν 
γάρ, οὐκ ἐμαυτῷ, τοὺς βουλευτὰς ἠτησάμην. 

Καὶ τοίνυν διοικήσεως νῦν πρῶτον εἰσαχθείση»' 
πολλὰ ὑπὸ πολλῶν ἠδικημένος-- ὥσπερ εἰκός ἐστι 
τὸν ἐλθόντα μετὰ τοσαῦτα ἔτη φυγῆς- καὶ πρὸς 
ἐνίους οὐδὲ δικῶν µοι δέον, ἀλλὰ μᾶλλον) εἰπεῖν 
καὶ µνησθῆναι περὶ τῶν κατεχοµένων, πρὸς οὐδένα 
οὔτ᾽ ἐμνήσθην οὔτε λόγον ἐποιησάμην οὐδένα, 
τοσούτων μὲν εἰς ἐλευθερίαν ἀφεστηκότων οἶκε- 
τῶν, τοσούτων δὲ χρήματα ἀπεστερηκότων, τοσού- 
των δὲ χωρία κατεχόντων, ἅτε μηδενὸς ὄντος τοῦ 
κωλύσοντος. οὐ γὰρ δὴ τῷ μὲν ᾿Οδυσσεῖ πατέρα 
οἴκοι καταλιπόντι καὶ γυναῖκα ἀγαθὴν καὶ φίλους 
συνέβη καταφρονηθῆναι διὰ τὴν ἀποδημίαν οὕτως 
ὥστε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καταλαβόντας" ἐνίους 
ἑστιάσθαι καὶ πίνειν καθ' ἑκάστην τὴν ἡμέραν τὸν 
οἶνον ἀντλοῦντας καὶ τὰ βοσκήµατα ἀποκτωνύντας, 
καὶ μηδὲ τῆς γυναικὸς ἀπέχεσθαι τελευτῶντας, 
ἀλλ᾽ ἄκουσαν βιάζεσθαι γῆμαι καὶ καταλιπεῖν τὸν 
ἄνδρα καὶ τὴν οἰκίαν, ἐμὲ δὲ οὐκ ἦν εἰκὸς ὑπὸ 

1 γενομένης] γιγνοµένης Ἠεῖδ]κο. 
5 οὐδ) ἔμελλον Επιρετῖής: οὐδὲ μᾶλλον. 

ὃ ἔχειν Επιρετία5: έχων. 4 εἰσαχθείσης (,αρΡς : ἀχθείσης. 
δ δέον Επαροετ]ας5: δεῖν. 

5 μᾶλλον] µόνον Ῥβιιρ]ς. Ἰ ὥστε Ἠεῖδκε: τε. 
δ καταλαβόντας ἘΠΙΡΕΤΙΗ5: καταλιπόντας ΟΥ καταλιπόντος. 

1 (ϱαπάϊάαῖες {οτ ἴπε Οομποῖ] 66εεπῃ ἴο Πανο Ῥεεπ 5αρ]οοί ἴο 
α ο ΠΠγ. ΤΠ ἴπε οογ5ε ΟΕ νγπῖο] ντ τετ Γεςιπποπγ πρ ηί 
Ῥε Ῥτεδεηίεά. ὨὈ]ο᾿ς τε]ιοίαποε ἴο ἴακε ρατῖ Γεριβες ἴο Πῖ5 
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πιὶσηί Ῥο τε]αοίαπί ἴο ντε απᾶ ἆοο]αγε {πεπιςε]νες 
ἵπ ορροςίΒοπ ἴοπης.' λπαϊ ἴπεη ὁ ἸΝποεπ (Πε νοπς 
ηαά Ῥεοῃ ἵπ Ῥγοργοςς ἔον νο οἳ ἴἨτου ἆαγς Ι Ἰοβι 
Ῥνγιαδα απᾷ αῑά πο Ιπίεπά Ὦγ Ὠοίπς Ῥτγεςοπί αἲ ἴε 
Ρτοσεεάῖπσς ἴο Ἠανε αΠΥ οΠ6 ας πιγ ἀορίοι οἳ οοἩ- 
{εάεταῖε ου ονΊπσ πιε ἵΠαπκς Ῥεσααςε οἱ ἴπο αΠαίν. 
Έον Τξ ννας {ον γοι. ποῖ {ο πιγσο]{, παί 1 Ἰαά αςκεὰ 
{ου ἴλο οοαποῖ]]ους. 

Απά αραῖπ, ποπ πουν Του ἴπε βγςί πιο ἴ]λο απος- 
Ποπ οἱ Επαποία] αἁπιπϊκίγαίοπ 3 παά Ῥουπ. Ῥτοισηί 
πρ. ἴποιση Τ Ἠαὰ Ῥοει πτοπσοά ὮΥ ΙΠΑΠΥ ΠΠοΠ ἴπ 
ΠΠΑΠΥ πιαϊῖευς---ᾱ- Ἱπάσες ΙΤ νίας το Ῥο εχροεοϊοά ἰλαῖ 
α ΠΊαπ «Ποι]ά Ῥε νο Ἠαά οοπαο Ἠοπιο α[ἴον 5ο ΠΙΑΠΥ 
γοαανς οῇ οχί]ε--απά αΠΠποισΏ νί] τοσα ἴο 5οπ1θ6 1 
ἀἱά πο ενεη πεθά ἴο σο ἴο Ίανν, αἱ ταῖπον {ο 9Ροα]ς 
{ο παπι απά γοπιϊπα ο οἑ ο. Ίνας Ῥοΐπο Ἠο]ά 
η ἴΠοαϊγ Ῥοβδεβδίοη, πονογίῃο]οςς Τ αῑά ποῖ πρωι ίοα 
ἴπεςο πιαϊίονς ἴο ΔΠΥ οπΠ6 ΟΥ πηα]κα ΔΠΥ ρἰαἴεπιεηί, 

α)ἰΠοισΏ 50ο ΠΙΑΠΥ 8]ανος Πας τα ανίαγ απά ορίαϊποἆ 
{γαθάσπη, 50 ΠΙΔΠΥ Ῥθγέοής Ἠαά ἀο[αιάοά πιε ο 
ΠΊΟΠΕΥ. 5ο ΠΙΑΠΥ εχε οοσαργίης Ἰαπάς ος τηῖης., οἴπσς 

ἴλαεγο γα πο οπΠ6 Το Ρρτενοπῖ 5αο ἀοΐπος. Τον 1 
Οἀγεξαιις, νο Ἰαά Ἰοβ: αἲ Ἠοπιο α μες, α Εα{ια] 
(ο, απ Επεπάς, Πας πο παςξογίαπε {ο Ὄε 5ο ἀθρρίςοά 
Ῥοσαιςα οἱ ηῖς αΏςοποςο {γοπι Ἠοπιο ἴπαῖ «οπιο Τοοκ 
Ροςςθςδίοη οΓ Ἠὶς Ἠοιςο απ Γεαςίοᾶ απά ἀἁταπ]ς ἴπενε 
ενετγ ἆαγ, ἀταϊπίπς 5 νΊπο οαδ]κς απ Ἰ]ίπο ο’ Πὶς 
οαἴζ]ο, απά ΑΠαΙ]Υ ῑά ποξ ενοη Καορ ἰλοῖν Παπάς ο’ 
Πὶς ν{ο, ας ἴγίοά ἴο πιακε Ἠεγ ππαντγ αραῖη ασαἰπςῖ 
Ἠοδυ νν]] απ {ο αΏαπάοπ Ἠον Παςραπαά απά Ἠον Ἠοππο, 
γγας ΤΕ ποῖ ἴο Ὦε εχρεοίεᾷ ἴιαί Γ «που]ά Ἠανε «αΠεγεά 

ἵπβμεποε αἲ Ῥτγιρα. Ἠε πιαγ γε] Πανε ν]δπεᾶ ἴο ανοιὰ 
Ἱποιμττίπρ οΠΠΙΙΤγ απ ἴπας επάαπςετίπρ Πὶς 6αοσεδς ἵη σγοαῖοΓ 
ΠΙαΙ{ἴθΤ5. 1 ΟΕ, 6 6 απ ποῖο. 
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ΡΙΟ ΟΠΗΠΒΥΟΣΤΟΜ 

- ΔΝ - Ν / / » 

πολλῶν πολλὰ τοιαῦτα πεπονθεέναι, πάντων ἆἁπ- 
εγνωκότων µε καὶ μηδενὸς ἔτι σωθήσεσθαι προσ- 
δοκῶντος; 

1 )Αλλὰ περὶ ταῦτα μὲν ἴσως οὐχ ὅμοιος ἑτέροις 
/ / Δ .] - 3 - / 2 Δ 

γέγονα, λέγω δὲ οὐ τῶν ἰδιωτῶν µόνον, ἀλλὰ 
- Δ / / Α 

πολλῶν καὶ φιλοσόφων καλουμένων σωφρονέστε- 
- / 

ρος: ἐλύπησα δὲ ἐν τοῖς ἔργοις τὴν πόλιν. περὶ 
δὲ τούτων, ὡς ἐγένετο, πολλάκις ἀκηκόατε: δεῖ δὲ 

- - / 

καὶ νῦν ἴσως ἀναμνῆσαι. ἐγὼ γάρ, ἄνδρες, τὸ μὲν 
βούλεσθαι τὴν πόλιν κοσμεῖν καὶ κατασκευάζει» 
μὴ μόνον στοαῖς καὶ ὕδασιν, ἀλλά, εἰ δυνατὸν. ἡ ἦν, 

18 καὶ τείχεσι καὶ λιµέσι καὶ νεωρίοις ὁμολογῶ. καὶ 
τοῦτον τὸν ἔρωτα, οὕτως! εἴτε παιδικὸν φήσει τις 
εἴτε ἀνόητον, οὐκ ἐξαρνός εἰμι, τὸ καὶ συνοικίζειν 
2 / μ / Δ ο ο) / 2 .) μ ἐθέλειν τὴν πόλιν καὶ πλῆθος ἀνθρώπων εἰς αὐτὴν 
ὅσον δύναµαι συναγαγεῖν, καὶ οὐ µόνον τῶν ἐπι- 

/ . ο] » δ Δ ω) Δ ς / λ 

χωρίων, ἀλλ᾽, εἰ δυνατὸν ἦν, καὶ ἑτέρας πόλεις 
συνελθεῖν ἀναγκάσαντα, ὥσπερ ᾿Επαμεινώνδας 

/ 

ποτὲ τὴν Βοιωτίαν εἰς τὰς Ὀήβας συνώκισε καὶ 
ΔΝ μ ο] Ν Δ εν] / Δ 

Οησεὺς τὴν ᾿Αττικὴν εἰς τὰς ᾿ Αθήνας, καὶ Μυτι- 
ληναῖοῦ ποτε λέγονται τῆς Αἰολίδος κατασχόντες 

ἃ α Ν ἃ { ζς Δ / / καὶ τῶν περὶ τὸν Ἑλλήσποντον καὶ Τρωάδα τόπων 
τὴν Λέσβον ἅπασαν εἰς µίαν τὴν αὑτῶν' συναγα- 
γεῖν πὀλιν. 

λ ν] ο) / 

1 Οὐ μὴν ἀλλ ἐπιστάμενός γε τὰς διανοίας τῶν 

1 οὕτως] ὄντως ΕπιρεγίΗς, ὅλως Αγηϊπι, ἀε]εῖεὰ Ὦ}γ Ἠεϊςκε. 
3 Μυτιληναῖοι ο. ΕΤ. ἨεΓπιαπῃ : µειλήσιοι ΟΥ µιλήσιοι. 

ὃ αὑτῶν Ἐπαρετῖαςδ: αὐτῶν. 

1 ΟΕ. ΟΥ. 40.9. Σ 0. ΟΥ. 40. 8-19. 
ἱ Ἴμερε ορετα[ῖοπ5 {ογπα ἴπο οεπίτα| ἴπειπε οἳ ΟΥ. 47 απᾶ 

ατα ταβεττεᾷ Το Ιπο]άεπία]Ιγ Ἱπ ΟΥ. 40 απὰ 48. Χο ἀοιβρί Ἰε 
Ἠαὰ 5ΡοΚεπ οἩ ἴΠε 5απΠε ἱορῖς ΟΠ ΠΙάΠΥ οσσαδῖοΠ. 

4 ΜγΥΠ]επθ οοπίτο]]εά ΤΠΠΙΟΗ οϐ Λεο]ῖς ἵπ ἴπε ἤππε ο8 ΡΙ{{α- 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΕΊΙΕΤΗ ΡΙ56ςΟΙ ΒΡΕ, 

ΠΙΑΠΥ 5ιοἩ Ὕτοηος αἲ ἴῃα Παπᾶς ο{ ΠΙΠΥ ΠΊ6Π, ἴπος 
α]] Ἰαά οοππε ἴο ἀεδραίν ο πιο απᾶ πο 0Π6 απγ Ιοηρ6ς 
εχρεοῖεά πε ἴο τεῖανῃ {π δαξείγ {1 

Πονψενεν, ἴλποισῃ Ρρος5!δΙν Τ Ἰανε ποῖ Ῥθομ κα 
οἴμενς ἵπ τεραγᾷ ἴο 51οἩ πιαϊίενς---Γ πιεαπ λα, αν 
εοπαρατεά ποῖ οπΙγ νῃ Ἰαγπιον Ῥαῖ ενεπ να πιαἩγ 
Νο ατα Κποντ αξ ΡΠΙΙοςορῃενς, Γ παν Ἠανε αοϊεᾷ 
νὮ ππογο 5ο-γοςίταϊπί- «1 Τ Ἰανο οβεπάεᾶ ἴ]οα 
οἵἵν ἵπ πο ππαϊῖεγ οἳ ἴπε ραρ]ο ἱπιργονεππεηίς.” 
Οοποενηίπο ἴοςο, Που ἴΠογ οαππε αβουαῖ. γοι Ἠανο 
οἵἵεπ Πεατὰ πιε ερεακ ὃ: γεῖ ρεγπαρς 1 «Ποπ]ά ἴακο 
ἴΠῖς οοσαδίοπ αἱςο Το τοβεςῃ γοιγ ΠΙΘΙΠΟΣΥΥ. ΤοΥ, 
σεπί]επιοῃ. ἐΠαῖ [ νν]ςμες ἵπ τε βγεί Ρ]αος Το Ρεα αγ 
ἴπε οἳγ απά εφιρ 1 ΥΙΤΗ, ποῖ πιογε]γ οο]οηπαάςς 
απ {ουππίαίπς, Ῥαἳ αἶκο, ΤΕ ἔπαῖ ννεγε ροςρίρ]ο, Γογίί- 

Ποα[ῖοης απά Πατροινς απ «Πϊργανας, Γ Εγεε]γ αἀπιῖῖ. 
Απά αἷκο ἴλαί Τ Ἰανο Ἰαά αποϊμοεν ραςθἰοπαΐο ἀθσίτο 
---οα]] Τί οἴἴ]εν 5ο ο]άῑς5 οὐ 5ο {οο]ίδῃ αξ γοι ν]]--- 
1 4ο ποί ἀεπγ. 1 πἹεαπ ΠΙΥ ἀεδίῖτε ἴο ππακε ος οἵἵγ 
πο Ἠεπά οἱ α Εεάεταίίοπ οϐ οἶίες απ ἴο Ῥτπς 
Γορεί]εν ἵπ 1 ας οτεαῖ α ππι]Παάς οἳ Πππαρίαπίς ας 
Γ «απ, απᾶ ποῖ πιογο]γ ἀνγε]]ενς ἵπ είς ἀῑςιιοί εἴἴλουν, 
Ῥαΐ ενεπ. 1 ροδδΐῬ]ε. οοπιρε]]πο οἴ]εν οἶδίος ἴοο ἴο 

1οΐπ Τοσοίμεν να ας. Παςί ας Πραπήποπάας οπος 
ῬτοισΏί Βοοοῖία Ιπῖο απίοῃ. νἩἩ Τπερες, απἆ -ας 
Έπεςεις Ῥτοισᾗί Αἰίοα Ίπῖο απίον να ΑίΠεης, απᾶ 
ας ἴλο Ῥεορ]ε οἩ ΜγΠ]επὸ οπσο, αοοοτάίπς Το τεροτῖ, 
Πανίπσ Ῥοσσπιε πιαρίευς οξ Αοοιίς απά οἱ ἴ]ο γεσίοης 
αὐοαῖ ἴμε Ηε]]εςεροπί απά ἴ]πο Ἴτοας, σαΐπετεᾶ αἲὶ 
Τ,ε5ρος πῖο ἴΠπεῖν ο/η εἰαίε αξ α απῖτ." 

Ἠονψενεν, Ρεΐπο αοαιαϊπ{εὰ νἴμ τε νίενς ο{ 5οπιε 

οἱς, ἹὝμοδο τα]ε Ιαδίοᾶ ἔτοπι 689 ἴο 679 Β.ο., Ὀιῖ νε Πάνα πο 
οἴμετ τεεοτά οἱ ἰΠῖς παετίακίης. οήποεοῖδπι αἱ ποῖ επἰα]] 
παπρς οἱ τοδἰάσοποε Ῥιἱ ππεγε]γ «παπςε οἳ ρο[Ησα] α]ερ]απσα. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΣΤΟΜ 

. / 2 / 3.) Ν Δ ο) - / 

ἐνθάδε ἀνθρώπων ἐνίων καὶ τὴν ἐμαυτοῦ δύναμιν 
ο 2 / 

καὶ τὰς ἀσχολίας καὶ τὸν χρόνον τῆς ἐπιδημίας, 
ὅτι µοι βραχύς ἐστι παντελῶς, οὔτε ἡπτόμην οὐ- 

λ / »/ ./ )ν Δ λ / δενὸς μείζονος οὔτε ἤλπιζον, µόνον δὲ τὴν διάνοιαν 
- (4 

οὐκ ἐδυνάμην τὴν ἐμαυτοῦ κατέχειν, ἀλλ᾽ ὥσπερ 
οἱ ἐρῶντες αὐτοὶ περὶ τῶν τοιούτων' διεξίασιν 
οἵων καὶ ἐπιθυμοῦσι, κἀγὼ πολλάκις ἐμεμνήμην 
ὦν' καὶ ἐνόμιζον συμφέρειν γενέσθαι τῇ πόλει 
κατασκευῆς ἕνεκα καὶ συνοικισμοῦ καὶ προσόδων 
καὶ µυρίων ἄλλων. ἃ εἴ ποτε. γένοιτο καιρὸς ἐπι- 
τελεσθῆναι καὶ θεῶν τις ποιήσειε, τότε ὄψεσθε τὴν 
ὑπερβολὴν τῆς τινων ἔχθρας καὶ τοῦ" πρὸς ἐμὲ 
µίσους, ἵνα μὴ λέγω τοῦ πρὸς ὑμᾶς, ὡς οὐκέτι 
ἀμφιβόλως οὐδὲ πράως ἐροῦσι καὶ λοιδορήσονται, 
φΦανερῶς δὲ καὶ ἄντικρυς, κἂν μὴ κωλῦσαι δυνη- 
θῶσιν, ἀπάγξονται πρότερον ἢ τὴν πὀλιν ἰδεῖν οἵαν 
αὐτὴν βουλομένων θεῶν οὐκ ἀδύνατον γενέσθαι. 
τότε ὃ) οὖν τοῦ ἡγεμόνος δεξαµένου τὸ πρᾶγμα--- 
τυχὸν μὲν δι ὑμᾶς, ἴσως δὲ καὶ δι ἐμέ--καὶ 
συναγαγόντος» ἐκκλησίαν, οὐ προειδότος ἐμοῦ, καὶ 
περὶ τούτων ἀναγιγνώσκοντος, οὐκ ἐδυνήθην τὴν 
ε / 2/ 3 5 » / Δ / Δ ἡσυχίαν ἄγειν, ἀλλ᾽ ἀνέστην καὶ συνεβούλευσα καὶ 
ἐνεδειξάμην τοῖς ἀγνοοῦσι τὸ πρᾶγμα. καὶ μετὰ 
ταῦτα οὐχ ὁ μὲν δῆμος ὑμεῖς ἐπεθυμήσατε τῶν 
ἔργων, τῶν δὲ ἐν τέλει τις ἀντεῖπεν, οὐδὲ ἀντεῖπε 
μὲν οὐδείς, οὐ μὴν προθυμούµενος εὑρέθη καὶ 

1 αὐτοὶ] ἀεὶ (1661. ἀείτι 140095. ἀεί ποτε ἨΝ Παπιονν1{κ. 
3 ΑΕΡΙΟΥ τοιούτων Ηοἶδ]κε ἀε]είε» τοιαῦτα. 

ὃ ὧν αἀάεᾷ Ρ}γ Βε]άεῃ. 
4 τοῦ Πεϊδκε: τοῦτο. 

συναγαγόντος ΕΓΠιρ]ς : συνάγοντος. 5 

ο 81: Σα. ΟΥ. 40. 8-11. ὅ ο, ΟΥ, 40. 6. 
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«ΤΗΕ,  ΕΟΕΒΤΥ-ΕΊΕΤΗ ΡΙΡΟΟΙΓ ΒΡΕ, 

ο{ ἴ]λο ρεορ]ε Ἰετε, αξ νγε]] ας νι παγ ον Ἡ Ηπζαίοις 
απ τερροης]ρ] 1ος απά ἴ]ε ἁπταϊίοη ΟΕ ΠΙΥ 5Ο]ΟΙΥΏ 
π Ῥτιςα-- Τον ἴλε πιο αἲ ΠΙΥ ἀἴδροδαι ἶ5 αἰοσοίλμον 
Ῥτίεξ1----Γ παεϊίῃεν απἀοτίοο]ς απγ{Πίπο Του απβίοιις 
που οπεγίαίπεά αΠγ 5ποἩ εχροοϊαξίοης, οπΙγ Τ οοι]ἀ 
ποῖ «οΠΙίτο] πΙγ ο/η ἰποισηῖς, Ραἱ, ]αςί ας Ίονονς νησι 
α]οπε ἰοσείμεγ εχρα[ίαῖε ΟΠ 5οἩ ἐλμίπος ας ἴΠεγ πιοδῦ 
ἀεςίτε, 5ο 1 ἴοο νοπ]ά οὔἵεπ πιεπίίοπ ἴποςο Γπίποσς 
νίο 1 ἀῑά Ῥοεμίενε ΙΤ νγοα]ά Ρτοβί ἴπο οἵἵγ ἴο Ἠανε 
{ου τες εααἱρππεπί απ Πῖς εδίαρ]ςμππεπί οἱ α {οάσνα- 
Ποστ απά Ις τενεηπαες απά οοιηί]εςς οἴμοι ἴΠίπος, 
Απά 1 {πε ορροτίαπ{γ «Ποι]ά ενεν αγίςε Γον ἴπεα Ε]- 
ΠΙπιεπῖ οἳ ἴποςε Ρρτο]εοῖς απ 5οπἹε σος 5Πποα]ά Ῥνΐπς 
ἴλεπι {ο ραςς, ἴπεπ γοι ψ]] 5εο ἴπε εχίγαναραπςο οἳ 
ἴπε ΠοςΠ{γ ο οεγίαίη ρεγεοῖς απά οἱ ἐΠπεῖν Παϊνεὰ οἳ 
πῃε---ἴο 5αγ ποϊμίπσ οἳ πεί Παϊτεά οἳ γοι---οἵπος 
ἴΠεγ νἩ] πο Ίοπσου ο. απιρίσιοιις απ πα]ά πι ἸΠοῖγ 
«Ροθς] απ {οί ́ πρασο, Ῥαΐ ορεπ απά οπἴδροκοῃ., απά 
Π ΙΠεγ Ῥτουνο απαρ]ε Το Ῥ]ου Ρνουροᾶίπος, ἴπεγν ουν] 
Ἠαπο ἴΠεπισε]νες 5οοπος ἴπαπ 5οο ἴπε ον ρέσσπια 
ειοἩ α οἳἵγ ας, αοά νηπο, 1 ἵς ποῖ Ἱππροςθίρ]ο {ο 

19 ἵο οσπιε ἵο Ρε. Αἱ ἴμαί πια, αὐ 4ΠΥ ταῖε, 
νε ἔλο ρτουοηςΗ] αοεερίας ἴ]ιο ργοροςα] Ἱ---ροςς!ρ]γ 
{μτοισ]ᾗ γοιν οΠονίς, δαῖ ρεγμαρς μτοισῃ πλίπο ας 
Ὑγε]]---απᾶ οοπνεπεά απ αβθεπαδ]γ. ποισῃ Τ πας Ἰναά 
πο Ρτονίοιις ναγηίπο, απά Ῥεσαπ ἴο τοαςά α 5ιατεπιεπῖ 
αροιῖ ἴπεςα υπ... 1 οοιι]ά τας κοερ απεῖ, Ραἳ ἴοοἷκ 
Ὠπε Βοου απά σανα ἴπε πιθαδιγο ΠΙΥ 5αρροτί απᾶ 
εχρ]αϊπεά ἴπε Ρρτο]εοί ἔον ἴποςο ΝΤΟ Ἰασ[κεά ΙΠπέογηλα- 
Ποη οἩ ἴ]α 5αρ]σοοί. Απά ας ἴο γ]αῖ Παρρεπος αξἴεν 
ἴλαῖ,  ἶἵς ποῖ αι γοι ἴμε ΑπςοπιΡΙν ἀερίγεὰ Ί]ια 
Ἱπιρτονειπεπίς Ῥαΐῖ α- οεγίαϊπ οπο οἳ ἴ]ο οβϊοῖα]ς 
ορροςεά ἴπεπα, που γεί ἴαί, νηῖ]ο πο οπο ορροδεά 
Έποπα, ΠοΠς Ίνας Γουπά οπ]νασίαςΕσα]]γ ἵη {ανοιγ ο 
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ΡΙΟ 6ΗΠΒΥΡΒΟΡΤΟΜ 

/ 9 Ν / ε π - 5 
συµπράττων, ἀλλὰ πάντες ὡς ἐπ᾽ ἀγαθοῖς οὖσι 

Δ 

καὶ συµφέρουσιν οὐ λόγω μόνον συµπράττοντες 
Δ αν. Ν Ν 

καὶ συνεισφέροντες' καὶ τὸ πρᾶγμα ὡς καλὸν καὶ 
μ Δ - / 4 

μεγαλοπρεπὲς καὶ τῇῃ πόλει συμφέρον οὕτως 
” 

ἐγένετο." 

1 ΑΕΙΕΓ µόνον Ηεῖσκε αἀᾷς ἀλλὰ καὶ ἔργῳ εὑρέθησαν. 
3 Ατηιι τεσατὰς πο 5επίεποε ας Ιποοπηρ]εῖε. 
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ΤΗΕ, ΕΟΒΤΥ-ΕΊΕΤΗ ΡΙ50ΟΙ ΒΡΕ, 

ἔλεπι απά τεαᾶγ ἴο «ο-ορεταῖθε; ΟΠ ἴπε οοΠίγατγ, οπς 

απᾶ αἲΙ, ῬεΠενίηπς ελαῖ ἴ]λο απἀετίαίπο ννας ἤπο απἆ 

{οχ ἴπε οἴϊγς σοοᾶ, Ἠετε τεαάγ ποῖ οπ]γ Το” νοῖε {ου 

1{ Ῥαΐ αἷςο ἴο οοπἰτίρα{ο το ες απά ἴπας ἴμο ρτοροςα1 

Ίνας οατίεᾶ, αξ Ρεϊηπσ Άπε απἀά πιασπἰΠοοπί απἀ 

Ῥεπεβοῖα] {ο ἴ]ιε οἵἳγ. 

νο], 1ν 1 λλλΑ] 



ΤΗΕ ΕΟΚΤΥΡΙΧΤΗ ριοουσας 
ΡΕΙΠΕΚΕΟ ΙνΝ ΗΠΣ Νο. 
ΤΥ ΡΕΙΟΕ Ἴο Πρ του. 
ΟΡΗΤΕΑΤ ΕΑΚΕΕΡΝ 

Της ὨΠμο οἳ ἴπῖς Ὠϊδοοιτςε, ἴποιρη ἀοιρί]εςς πιέ]. 
αΠοτᾶς πο Ἰπεοτπιαίίοη ας ἴο εἴἴπεν ἴπε οοπῖεπῖς ο ἴπε οσσα- 
5Ίοή. 31ος α Πε πιιαςδὶ Ἠανε Ώδεπ ρῖνει Ὦγ α Ῥεγδοηῃ ΦΠΟ 
νγας Ἱπτετεδίεα Ίπ ἴπε «ΠΤΟΠΟΙΟΡΥ οἱ ἴπε 5ρεεςῃε». ᾖΤ 15 ἴ]ια 
οπΙγ Πε οἳ ἴπε 5οτῖ Ῥγεδεινες ἴπ οΙΓ 1Ι55.. ἴποισῃ Θγπερῖις 
{ουπὰ 5ενετα] οἱ ἴαϊ ἵγρε Ἱπ Πὶς «ΟΡΥ οἱ Πἱο. 

Πει]γίηπς οἩἨ Ἰπίετπα] ονίάεπορ, Αγηϊιι ἀαΐες ἴπε 5ρεες] 
5Ποτῖ]γ Ῥτ]ου ἴο Ὠϊο)5 εχ]]α. ΑΙἰποιρῃ ἴπε οἶπες νπεῃ ἴἵακεπ 
εεραταῖεΙγ πιαγ ποῖ Ῥε οοπς]αδῖνο οἨ ἴπαῖ ροϊπῖ, ἴπεῖγ οοπι- 
Ῥϊπεά νίπεςς 5αρροτίς ἴμαῖ ἀαἴῑης. ΤΠὲδρεαΚκοτ 15 οοπδοῖοις 
οἱ Πὶς Ῥονγεις α5δ απ οταῖοτ (5 Τ) απά Ἰα5 αρρεατεᾷ α5δ αΠ 
ααἀνοσαῖο ἵπ οοιτί (5 8): Τε Ἠας Ῥεεπ Ἱπ Ῥοββδεδδίοπ οἱ Πὶ5 
Ἱππεγίίαπος {ου 5οπῃε πῃε, ἴποιρΏ ηε πας ποῖ γεῖ οο]εσίεᾷ αἱ] 
ἴπε ἀερῖς ἁπε ἴπε εδἰαίε: Ίο Ἰας εχοῖίοὰ ἴμο επνγ οἱ ἴπε 
πῃαδδες Ὦγ Πῖς περιῖεᾷ νγεα]ίῃ (6ξ ὄ-θ): Τε αρΡρεατς ἴο Ἠανε 
οπΙγ οπθ Ἱπ{απί ομ]]ά (5 19): Πο πας τεσεπῖ]γ Ῥι]] α Ῥτο- 
τεπίίοις νΊ]]α απ 5οπιε ψΟΤΚ5ΜΟΡΣ (59). Ἠιτίπεγπιοτε, Ἡε 
τεςῖς Ἠὶ5 οἰαϊπῃ ἴο τερρεοῖ προῃ ἴπε τεριίαοη οΕ Πὶ5 {οτεβρεατς 
ταίηετ ἴπαπ προπ αΠΥ πηθηϊς οϐ Πὶς ον (88 3-4). απά Πὶ5 
{α1]1το ἴο αρΡρεα] {οτ 5ΥπιραΙΙγ οἨη μα 8οοτε ο ΠανΙπρ Ῥεεῃ 
απ εχί]ε 15 Ιπ πιατκεὰ οοπίγαδί ντα Πὶς Ῥεπανίοιγ ἵπ ἴμε 
«Ρεεσῃμες νΙοἩ ατε ἀεπιοηςίγαβ]ν 5αρδεαιεπί Το ἴπαῖ εχῖ]ε. 

Έπε οσσαδῖοπ {ον ἴπο αἀάτεςδς ἵ5 Ῥγιεβγ ας {ο]ου/. Άξα 
τεδι]ί οἱ ἴμα τ]δίπς Ῥτίοε οῇ σταῖπ αἲ Ῥτιδα α Ὀτεας το πας 
ἴακεη ρ]ασε. Τε εχοϊτεὰ πιοῦ τιςδμοὰ ἴο αἴίασ]ς ἴπε Ῥτο- 
Ῥετίῖες οἳ Πο απἀ απ πππαπιοὰ πεϊρῃροιγ, εἴἴπεν Ῥεσαιιδε 
ἴπεγ νγετε 5α5ρεοῖεᾷ ος Πανίπρ πιαπρι]αϊίεὰ ἴμπε ρταῖπ πιατκεῖ 
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ο Ῥεσαιιδε ΙΤ ννας {εἰί ἴμαῖ ἴπεγ 5Ποι]ά Ὦο ἀοΐπρ δοπιεϊΠίπρ 
ἴουνατα ἴπε το]ῖεξ οἳ ἴπε ππαδδες ου Ῥεσαιιδε οἱ ραγε Παϊτεα οἳ 
ἴπε Ῥοου {ΟΥ ἴ]ο ΟΠ. Πανίηρ γεασπεὰ α Πατονγ ΙάΠ6 ΠθαΥ 
Ὀιϊο᾿5 ερἰαίε. ἴπε πιο 5αάάεπ]ν γνας 5εἶσεα η Ῥαπῖο απά 
νηπάγενν. Πε {ο]ονίπρ πιοτηϊηρ [πε Ίοσα] ααἰποτῖῆες οα]]α 
ἴοννπ πιεε[ῖηρς ἴο ἀῑδοιιδς ναγς απα ΊπεαΏς οἳ οαδίπρ ἴπο δΙια- 
Ποπ. Τη ἴΠῖς πιοεῖπρ οἱ οἴσεης Ώ]ο τῖδος ἴο ρτοῖοςί αραΊηςί 
Πὶς πια]τεαϊππεπϊί Ὦ} ἴλμε πιορ. Ίο ραϊπετίηρ ἶ5 Ποδβ]ε, απἀ 
πε αρρεα]5 {ο α {αϊτ Πεατῖπς Ροῖ]μ ἵπ ἴπε Ῥερίππϊίηςρ οἱ Πὶ5 
Τ6ΠΙαΤΙΚ5 απᾶ Ιαΐεν ν/ΠεΠ ηε 6Ρεα]κ5 ο ἴπε Ρρτῖοε ο{ ρταῖπ: θα 
ηε 5Πονής ΠΙΠΙςΕΙΕ α Παπ ΟΕ {εατ]ο5» οοταβο Ώοίῃ ἵπ ἀεξεπαἴπρ 
Ἠϊπιδε]{ απα ἵπ αρρταΙάἴπρ Πὶ5 Γε]]ουν Τον/ΠΡΙΠεΠ. ΤΠο αἀάγεςς 
16 Ιπίετοςίίης, ποῖ οπ]γ-ας Ργεδµππαβ]ψ ἴπε 5ροπίαπεοις εἰο- 
απεησε οἱ α ἁἀἰςδιπριϊδμεά 8ρεακετ, Ριῖ α5ο αξ Ῥοτίταγίπρ 
η γῖν]α οο1οιιγ5 ἴπε 5οοῖα] απ εοοποπιἱς πητεδί ἴ]παί παιδί Πανο 
ολατασίετίζεὰ πιοτο μαπ οπε οοπιππτιπΙ γ ἵπ ΒΕΙγπῖα. 
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46. ΠΡΟ ΤΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΗΙΝ ΕΝ ΤΗΙ 
ΠΑΤΡΙΔΙ 

᾿Εγὼ οὐχ οὕτως ἐκπέπληγμαι ἐφ᾽ οἷς ποιεῖτε, 
9 

ὠ ἄνδρες, τοιούτοις οὖσιν, αλλ) ἐπεὶ οὐδεμίαν 
αἰτίαν ὁρῶ τῆς ὑμετέρας ὀργῆς πρὸς ἐμέ, τοῦτό 
ἐστι τὸ εἰς ἀπορίαν ἄγον. ὀργὴν μὲν γὰρ δικαίαν 
ἔστι παραιτήσασθαι ἀνθρώπων, μῖσος δὲ ἄδικον 

Αα α. α 1 

τίς ἂν θεραπεύσαι; ἀξιῶ δὲ ὑμᾶς ἀκοῦσαί µου 
λέγοντος οὐκ ἐμοῦ ἕνεκα μᾶλλον ἢ ὑμῶν αὐτῶν. 

ε) λ Ν ϱ) Ν 2 - .) λ ς - / / 

εἰ μὲν γὰρ οὐδὲν ἀδικῶ, οὐδὲ ὑμεῖς βούλεσθε δήπου 
ἀναιτίως μισεῖν τινα τῶν ὑμετέρων πολιτῶν' εἰ 
δὲ ἀδικῶ, κατ᾽ ἐμοῦ ὁ λόγος ἔσται, οὐχ ὑπὲρ ἐμοῦ": 
καὶ οὕτως γε µείζω ὑμῖν ὑφέξω τιµωρίαν ἢ αὐτοὶ 

- - 3 ο] 

ζητεῖτε. τὸ γὰρ ἐξελεγχθῆναι πονηρὸν ὄντα τῷ 
παντὶ δεινότερον τοῦ λευσθῆναι ἢ καταφλεγῆναι. 

Ν - Δ / 9 Δ1 ιο μ” / καὶ πρῶτον μὲν µάθετε ὅτι ἃ' δοκεῖ ὑμῖν φοβερά, 
« / Δ ἃ - 2 Ἀ Α΄ 2 δν) οἱ λίθοι καὶ τὸ πρ, οὐδενὶ φοβερά ἐστιν, οὐδ 

ἐστέ γε τούτοις ἰσχυροί, ἀλλὰ πάντων ἀσθενέστατοι, 
ἐκτὸς εἰ µή τις ἠρίθμει' τὴν τῶν λῃστῶν καὶ τῶν 
μαινοµένων δύναμιν. πόλεως δὲ καὶ δήµου ὁ ἰσχὺς 
ἐν ἑτέροις ἐστί, καὶ πρῶτόν γε ἐν τῶ φρονεῖνὶ 
καὶ τὰ δίκαια ποιεῖν. 

1 ἃ αἀάεά Ὦ}γ ϱαδαιβοῃ. Σ ἠρίθμει] ἀριθμεῖ Επιρετ]ις. 
ὃ φρονεῖν] σωφρονεῖν ΕπΠΡετΙΙ5 εκ πιανρ.. ΝΙΟΤΕΙ. 

1 (4, ξ10. 2 ΟΕ, 88 4 απᾶ 19-19. 
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ΕΠΕ ΕΘΟΕΚΤΓΥΡΙΧΤΗ ΡΙΟΟΟΟΒΟΕ  ΡΕ- 
ΓΕ ΠΚΕΡ ΙΝ. ΠΙ» ΝΑΠΙΝΕ ΕΥ 
ΕΕΙωΩΝς τοι Ηἶδ ΡΗΠ.ΘΡΟΡΗΙΟΑΙ, 
ΟΑΕΕΕΚ 

Ι Αν ποῖ 5ο αξίουπάσά αἲ γοιχ οοπάπαοῖ, σοηί]επιεῃ, 
εποοκίπσ ας 1ἱ 15, Ραῖ ἶποο 1 οαηποί 5οο αΠΥ ]αςί]- 
Ποαἴῖοπ {ου γοιτ απσεγ ασαἰηςῖ πο, Γ απη ἵπ α απαπάατγ. 
Έον ννμῖ]ο ΠαςΠβαΡβ]ε απΏςσεγ οαη ο αςςπασαά ὮΥ οἹ- 
ἰεαϊγ. Παϊτεά ἴλαί ἶ5 απ]αςί νἩο οοπ]ά Ἠεα] 2 ἨΗον- 
ενοτ. [ ας γοι ἴο οἶνο ππε α Πεατίης.α ἶποε [ 5ροα]ς 
ας ππαςἩ οἩ γοιχ αοοοαπῖ αξ οἨ ΠΙΥονἩπ. Ῥοτί1] 
απι σι]]γ οἱ πο ντοης. πεί]ον ἆο γοι. Τ Ῥτεσαππς, 
νῖςῃ {ο Παῖε νηζμοιῖ α οα1ςα οπθ ο{γοιν ον ο ίπεης: 
νμ]]ε 1 Τ απι σι]ίγ. πι ννονάς νἩ] ο Πανγπιβα] 
Ιηςίεαςά οῇ Πε]ρέα] ἴο πιο απά ἴλας Τ «Πα]] απάεγοο 
αἲ γοιγ Παπάς α ραπὶςηπιεπί στοαίεν ἴΠατ γοι γοιΙΓ- 
κεοἶνες ατε 5εοκίηπσ. ον Τε ἶδ 1Π «νοΤΥ γναγ ΠΠοτα 
ἀτεαάξα] ἴο Ῥε Ρτονεά α 5οοαπάτε] ἴλπαπ ἴο Ῥο 5ἴοπεᾶ 
ἴο ἀεαῖπ οἳ οοηπςξαπιεᾷ Ὦν Πτα” Απά γοι πας 
τεοοσπίζο Ενγοῖϊ οἳ αἰἱ Ὠιαί ἴπο Πίπσς νο 56οΠῃ 
τεντῖθ]ε ἴο γοι-- εἴοπες απἀ ἤτε---αγο ποῖ τετῖρ]ε Το 
ΔΏΠΥΡΟάΥ., απά ἴλαῖ γοι ατα ποῖ τεα]]γ «ἴτοπο Ῥεσαιςα 
ΟΕ ἵερε ἰμίησς, Ὀαί νγεακεςῖ οἱ αἰ]---απ]εςς οηε γε 
ἴο ἴακε Ιπῖο αοοοιπῖ ἴπε «ἰτεπσίῃμ οἱ Ῥτϊσαπάς απᾶ 
πιαάππεηπ. ΕΒιαῖ ας {ος α οἵἵγ απᾶ α σονεγηπιεπί ὮΥ 
Ὠιε Ῥεορ]ο, εἰτεπρίῃ ες ἵπ οἴμει ἴΠπίηπσς, απ βγεί 
απά {ογεπιοςί ἴπ νηήςάοπι απ {αἱγ ἀεα]ίης. 

229 



ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

Περὶ μὲν γὰρ. τοῦ “πατρὸς οὐδὲν ἐμὲ δεῖ λέγειν 
εἰ ἀγαθὸς ἦν. ἀεὶ γὰρ εὐφημεῖτε αὐτὸν καὶ κοινῇ 
καὶ καθ” ἕκαστον, ὅπου ἂν μνησθῆτε, ὡς οὐ φαῦλον 

} πολίτην. δεῖ μέντοι εἰδέναι ὑμᾶς ὅτι οὐδὲν ὄφελος 
ἐκείνω ἐστὶ τούτων τῶν ἐπαίνων' ἀλλ᾽ ὅταν ἡμᾶς 
τοὺς ἐξ αὐτοῦ ἀποδέχησθε, τότε κἀκείνου µέμνησθε. 
καὶ περὶ τοῦ πάππου δὲ τοῦ ἡμετέρου οὐκ ἂν 
εἴποι οὐδεὶς οὔτε ὡς κατῄσχυνε τὴν πόλιν οὔτε 
ὡς οὐδὲν ἀνάλωσεν εκ τῶν ἑαυτοῦ. τὴν γὰρ οὐ- 
σίαν ἣν εἶχε πατρῴαν καὶ παππῴαν, ἅπασαν εἰς 
Φιλοτιμίαν ἀναλώσας, ὥστε μηδὲν ἔχειν λοιπόν, 
ἑτέραν ἐκτήσατο ἀπὸ παιδείας καὶ παρὰ τῶν 

4 αὐτοκρατόρων. καὶ τοίνυν εἰς αὑτὸν οὐδεμίαν 
φαίνεται χάριν αἰτησάμενος ἐν τοιαύτῃ φιλίᾳ καὶ 
σπουδῃ, φυλάττων δὲ καὶ ταμιευόµενος τὴν τοῦ 
αὐτοκράτορος προθυµίαν εἰς ὑμᾶς. εἰ δέ τῷ δοκεῖ 
Φλυαρία τὸ πολιτῶν ὑμετέρων ἀναμιμνήσκειν ὑμᾶς 
εὐνοίας καὶ ἀρετῆς, οὗτος οὐκ οἳδ᾽ ὅπως εὖ παθεῖν 
αὐτὸς ὑπό του βούλεται. ἐκ τοιούτων δὴ ὄντες 
ἡμεῖς, εἰ καὶ σφόδρα πονηροὶ ἦμεν, ἀλλά τοι δι 
ἐκείνους ἐντροπῆς τινος ἄξιοι ἦμεν, οὐχὶ λευσθῆναι 
ὑφ᾽ ὑμῶν οὐδὲ καταφλεχθῆναι. 

ὅ  Ὑκοπεῖτε δὲ καὶ τοὐμόν, ὦ ἄνδρες, μὴ ἀγνω- 
µόνως. ἡμῖν γὰρ ὁ πατὴρ οὐσίαν κατέλιπε' τῇ 
μὲν δόξῃ μεγάλην, δυνάµει δὲ μικρὰν, καὶ πολλῶ 
ἐλάττω ἑτέρων' οὐ μεῖον γὰρ ἢ τετταράκοντα μυρι- 
άδες ἦσαν χρεῶν καὶ πράγματα τοιαῦτα έξωθεν, 

1 κατέλιπε ἨΠεϊξδκε: ἀπέλιπε. 

1 νε Κπον; πεχῖ Το ποϊμΙπρ οἱ Γ1ο᾿5 {αϊπεν: ενα Πῖ5 πα1ΠΕ, 
Ῥαδίογαῖες. ἶ5 τεοοτᾶεᾶ οπΙγ ὮΡγ Ῥποίας. 

5 ἨΗ]ς πιαϊετηα] σταπά{αϊμετ. Ο8. ΟΥ. 41. 6 απ 44. ὅ. 
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ουν νἩ τεζετεποο {ο πΙΥ {αἴμεν, ἴμετε ἶς πο πεεᾶ 
{ου ππε {ο {ε]] νλείπεν Τε ἵνας α σοος οἴξίχεῃ, {ου γοι 
αγ αἱναγς εἰπσίπς Πς Ρταΐσος. Ροί]μ οο]]εσίῖνεΙγ απἀ 

ΠπάΙνιάπα]]γ, πνπεπενον γοι τοβεγ ἴο Πίπι, αξ Ρεΐπο πο 
οτάίπανγ οἴΙσεπ. Ύοι «Ποι]ά Ἰκπουν, Πονενον, ἴ]λαῖ 
Έπεςε νοτᾶς οἱ Ρργαῖςε οῇ γοιτς ατε οΕ πο αφε Το ΗΙΠΙ : 
οη ἴΠε οἴμεν Παπά, πῆΠεπ γοι σἶνο γοιτ αρρτονα] ἴο 
πια, Εΐς 5οἩ, ἴμεηῃ γοι Ἠανο Ῥεεν. παπά δα] ο Ἠἶπι 
ἴοο.  Αραϊπ, πο οπο εοπ]ά 5αγ οἱ πιγ ογαπά{αί]ετ 3 
εἴϊπεν ἰΠαῖ ηε ἀϊδστασθά ἴἨο οἳἵγ οἱ ἴ]λαί πε δρεπί 
ποϊηῖπσ οἩ 1{ οιί οἳ Πὶς οὔΏ πιεαῃς. Του Πε «Ρρεη! 
οη ραβρ]ίο Ῥοεποίασίίονς α]] ἴΠπαῖ ο Ἰας {οπι Πὶς {αἴᾖου 
απ Πῖς σγαπά{αίΠετ, 5ο ἴλπαί Ὠο Ἰαὰ ποϊµίπο Ιοβί αἲ 
αἩ. απά πετ Ἠε ασοφιτοά α 5εοοπά {ογίαπο ΡΥ Πῖς 
Ἰεατηῖηο 5 απά {τοπα Ἱπαροτία] {ανοιν.  ἈΤογεονογ. ἴἱ ἶς 
Ρ]αΐη ἰμαί Ίο αξ|κεᾶ {ον πο ἔανοιχ {ον Ππηςο]{, ἔΠοισ] 
Ἠε]ά ἵη 5ο] στεαί ΓΕ ΠεπάςΠιρ απά ερίεστα, Ραἱ ταῖ]λου 
ἴπαῖ Ίο σαατάοά απά Παςραπιάσοά {οχ γοι ἴλο σοοᾶνν]! 
ος ἴμε Ἐππρετογ.. Βιαϊ 1 απγοπο τΠίπ]κς 1 Γοοβςῃποςς 
ἴο τεπηϊπᾶ γοι οἱ σοοάν]] απά ποΡβΙΠῖγ οπ ΤΠε ρατῖ ο 
γοιγ οννη οἴήσεπς. Γ 4ο ποῖ πουν ον; 5πο] ἃ ΠΊάΠ ΟΠ 

πΙςῃ {ο Ῥε ἐγεαίεά Ὕγε]] ΠήπαςεΙΕ. ἨῬοΐπο ἀθεοεπάεα, 
ποπ, {τοπ 5αοἩ {ογεβεατς, οναον ΙΕ Τ ννοτε απ αἰῖεν 
πανε πιγςε]{, γοῖ ςατεῖν οἩἨ. Μλοῖτ αοοοαπί Τ «ποι]ά 
πες 5οπιο οοηςΙἀθγαΓίοἩ Ἰπςίεαά οἱ Ρεΐπσ 5ἴοπεά οὗ 
Ῥαγηθά Το ἀεαῖϊμ Ὦγ γοι. 

Ῥαΐ οοηκίἀεν πιγ ον οἰαΐπης ἴοο, σεηί]επιεΠ., ποῦ 

απογπιραϊΠεσα]]γ. Έου παγ {αΐμεγ ]οβί 15 απ εσίαῖε 
νγΙο]ι, νηῖ]ε τερα{ες ἴο Ρο Ίαχσε, νας 5πλα]] ἵη να]ας, 
γες, πιΙΟἩ Ίεςς ἴλαπ ἴπαῖ οἳ οἴπενς; {ο πο Ίο5ς ἴλαῃ 
{οαν Ἠαπάταεά {Πποιςδαπά ἄτασμπιας ννετε ἵπ ΡΙ]]ς τεσεῖν- 
αΡ]ε, Ῥερίάες {οτείσπ Ὀαδίποςς νεπίατες ος 5ο παΐατε 

ὃ Ὑγε ἆο ποῖ Κπουνν νηαῖ Ώγαποῃ ο Ἰδαγηίηρ., 
4 Ῥο5]ρ]γ ἴ]ο Ἐπιρετογ ΟΙαασίς, 



ῬΙο ΟΗΒἳἷΥΡΟΡΤΟΜ 

ὥστε πολὺ τῶν χρεῶν εἶναι ταῦτα χαλεπώτερα. 
οὐδὲ γὰρ ἀσφάλεια, ὡς εἰπεῖν, οὐδενὸς ἡμῖν τῶν 

- ο. Αα / / 

ὄντων ὑπῆρχεν, ἀλλὰ τῇ αὑτοῦ' δυνάµει πιστεύων 
- α 3 / 

ἐκεῖνος ἅπαντα ἐκέκτητο, ὡς. οὐδενὸς ἀμφισβητή- 
- / 

6 σοντος. ἐν δὲ τοῖς τοιούτοις ἀπολειφθεὶς οὐδέπω 
μὲν καὶ νῦν τὸ ἐπιβάλλον αὑτῷ µέρος τῶν χρεῶν 

/ ’ μ ο ρε Δ / 

διαλέλυμαι, λελειτούργηκα δὲ ὑμῖν τὰς µεγίστας 
λειτουργίας καὶ οὐδεὶς ἐμοῦ πλείους τῶν ἐν τῇ 

2 - Δ ”/ 

πόλει. πλουσιωτέρους δὲ ἐμοῦ πολλοὺς ὄντας 
”. . 

ἐπίστασθε καὶ αὐτοί. τί οὖν ἐστιν ἐφ᾽ ὅτῳ ἐμοὶ 
ὀργίζεσθε καὶ ἄτιμον ἐξ ἁπάντων ἐμὲ κἀὶ τὸν 

- / Δ / Ν ον ΗΝ) ς - δεῖνα προβέβλησθε καὶ λίθους καὶ πὂρ ἐφ᾽ ἡμᾶς 
2 α 

φέρετε; καὶ μηδεὶς ὑπὲρ ἐκείνου µε φῆ λέγειν" 
2 -. 

ἴσως μὲν γὰρ ἐπ᾽ οὐδένα οὐδὲ τῶν ἀδικούντων 
σ ” / ν . μα νο 

οὕτως ἔδει παροξύνεσθαι' πλὴν ἔμοιγε ἀπόχρη τὰ 
κατ᾽ ἐμαυτόν. 

Δ - α Ν 3” ς -/ α) / 

Ἰ. Καὶ σκοπεῖτε καὶ τὰ ἄλλα ὁποῖός εἰμι πολίτης 
2 / Δ τά / / τά 

ἐγώ, πρὸς ὄντινα βούλεσθε παραβάλλοντες τοσού- 
των οὓς οὐ κατακάετε. ἔστι μὲν γὰρ χωρία μοι 
καὶ πάντα ταῦτα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ γῇ: τῶν δὲ ἐμοὶ 
γειτνιώντων οὐδὲν πώποτε οὐδεὶς οὔτε πλούσιος 

Ν - 

οὔτε πένης-  πολλοὶ δὲ καὶ τῶν τοιούτων µοι γειτ- 
ο . / λ Δ 

νιῶσιν- ἠτιάσατο ἐμὲ ὡς ἀφαιρούμενός τινος ἢ 
ο) / 2/ / ”/ 3» / 2 Δ Δ 

ἐκβαλλόμενος, οὔτε δικαίως οὔτε ἀδίκως. εἰμὶ δὲ 
αὐτὸς οὔτε ὑπέρδεινος εἰπεῖν οὔτε ἴσως ἁπάν- 

ο. ο) - 

8 των ὕστατος ἐν τῶ λέγειν. ἔστιν οὖν ὄντινα ἐν 
- / 2 / - 2 / ο] 

τῷ» λόγῳ ἐλύπησα, πρᾶγμα ἐπαγαγών τινι τῶν 

1 αὑτοῦ ΕΠΙΡΕΤΙΗ5: αὐτοῦ. 
3 ἀπόχρη τὰ Οαδαιβοή : αὐτὸ χρὴ ΝΙ. χρὴ [) Β. 
3 παραβάλλοντες τοσούτων ΑΤΠΙΠ, παραβάλλοντες τούτων 

Ἠεῖδ]κ6: παραβάλλοιτ᾽ ἐνοσούντων Μ., παραβάλοιθ᾽ ἑνὸς τούτων 
ὈΒ. 

4 
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ΤΗΕ, ΕΟΒΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙ50ΟΙ ΒΡΕ, 

Ὠιαί ἴπεγ νγετο Γαγ πιογο ἰχοιβ]θκοπια ἴπαπ ἴπο ΡΙ]]ς. 
Έον νο Ἰαά πο 5εοιἔγ. Γ παρηῖ 5αγ. {ος αΠΥ ρατί ος 
ος αξςεῖς, Ριἳ πΙγ {αίλου ποσ αοααἶγεά α]] Ες νγεα]{]ι 
Ἠητοιασ] ἐταςῆίπσ Το Εὶς ον η ΙπῄΠπεπος, Ῥε]ενίπς ἔ]αί 
πο οπο νοι]ά ο τει Ἠϊς οἰαῖπις. Υοί, Ιοβ: ας [ ννας 

Ιῃ «πο α εἰζααίίοἩ, νΠῖ]ο ΤΙ Πανο ποξ ον6ηΏ ΠΟΥ 5Ἱςο- 
οεεάςά ἵπ «εουτίησ α ςεἰ]επιεπῖ οἱ ἴλπαί ρατί οἱ ἴ]ιε 
Ίοαπς νλ]ο]ι Γε]] {ο παο.ὶ Γ πανε ρογ{ογπιεά {ογ γοι ἴπε 
στεαῖοςί Πἐανσίες, ἵπ Γαοἳ πο οπε ἵπ ἴπε οἵἵγ Ίας πιογε 
οἱ ἴλοπι το Πῖς ογεαί ἴπαπ Τ Ἠανε. Ὑεί γοι γοιγ- 
εεἶνες Κπον ἴΠαῖ ΠΙάΠΥ απο οαΠΠίεν Παπ Τ απ. 
Ἠμαϊ ἐς Πε, Ίπεῃ, ἴΠαῖ ππα]κος γοι αΠστΥγ ΝΙΤΗ πῃε, απᾶ 
πἩγ ος αἩ ἴπε οἴῆσεης Ἠανε γοι εἴπσ]εά οαῖ {ον ἆἷς- 
Ἱοποις πας απά γ]αίς- Πῖς- -ὨΠηΘ. απά ΝΗγ ἆο γοι 

ἸἨγεαῖεν ας να φἰοπίης απ Ῥαγπίης ὃ Απάᾶ ]εξ πο 
οπε εαν ἴλαί [ απ «ροεακίησ ἵπ Ῥεμα]{ οῇ ἴλαί πια. 
Έον ἔποισ] ρετῃαρς γοι «Ποι]ά ποῖ Ὦε 5ο εχαςρεταῖεᾶ 
αἲ αΏγ 0Π6, ΘΥΕΠ 4ΠΠΟΠσ Πα ντοπσάοετς, 55] παγ ον 
ἔγουρ]ας ατα εποισ] {ου πιο. 
Απά Ρταν οοησ]άον νλαῖ 5οτί οἱ οἴήσαη [ απη ἵπ οἴμον 

τοςρεοῖς αἶςο. οοπαρατίπςσ της νΙΗ ννηοια γοι Ῥ]οαςο--- 
οἱ αἰ] πποπι γοι ἆο πο οοηςίση ἴο ἴλο Βαπιες. Εου 
εχαπηρ]ε. ἴποιρῃ Γ Πανο τοα] οδἰαίε, αἰὶ ἵπ γοιν Γδυτ]- 
ΤΟΥ} ἴοο, γεῖ ποπε ΟΡ Τγ πεϊσῄῃροινς, ΝΠείΠεν τίο] ου 
Ῥοοἵ---απᾶ ππαἩγ οἱ {πε Ἰαΐίον οἶαςς ατα πΙΥ ποἰσῃβοατς 
ἴοο-- µας ενεν Ιοᾷσεά οοπιρ]αϊπί ασαϊηςε ππο, εἰίῃεν 
Τας5{]1γ οἵ απ]αςί]ν. αΠορίτπςσ ἐλαῖ Ώε ν-ας Ρεΐπο ἀεριῖνεά 
οΓ εοπιθεἰΠβίης ου Ρεΐπς ονἰοίεᾶ. Χου απ 1 οἴίμον ονεγ- 
οΊενετ αξ α «ΡεαΚετ ος. 1 Γ Πιαγ 5αγ 5ο, Ῥοογεςί ος α]ἱ 

ἵῃ {λα ασε. Ἠ/ε]] Έχε. ἰς ἴἶπογα ΔΏΥ οπ6 νηοπη [ Πανε 
π]αχγοά Ὦ} παγ νογᾶς. ΡΥ οααςίης Πουρ]α {ου ΔΏΥ 9Π6 

1 Ώ]ο Πας αἲ Ἰεαςί ἴννο Ὀτγοίμεις. Ο8. ΟΥ. 44. 4. 
5 Οπε πιαγ Ίπέετ ἔτοπι Γ1ο’5ς Ιαπριαςςο απα {τοπ Πὶ5 {αἴ]αγε 

ἴο Παππε Πὶ5 πείσμροιτ ἴπαί ἴΠεγ Ίγετε ποῖ οη ϱοοᾷ ἴεγπης, 
Ῥος5!ρ]ψ Ρρο]σα] τῖνα]ς, 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΣΤΟΜ 

ο] / ” / 3” Δ 

ἀπραγμόνων ἢ κατασκευάσας ἐπήρειαν; Ὦἢ περὶ 
- - / ε / 

τῆς οὐσίας ἐποίησα κινδυνεῦσαί τινα, ὡς Μαίσαρι 
/ 1) ᾧώ / / 

προσηκούσης, ἢ ἐν συνηγορίᾳ προύδωκα; 
-- - ’ Δ - .) - 

Καὶ μὴν τῆς γε νῦν ἀπορίας οὐδεὶς μᾶλλον ἐμοῦ 
- ε / - 

ἀναίτιος. πότερον γὰρ σῖτον ἁπάντων πλεῖστον 
- - / γη / 

γεωργῶν κατακέκλεικα τοῦτον, αὔξων τὴν τιμήν; 
/ - . - 

ἀλλ᾽ ἐπίστασθε αὐτοὶ τὴν δύναμιν τῶν ἐμῶν χω- 
- ν) 

ρίων, ὅτι σπάνιον εἴ ποτε ἀπεδόμην σῖτον καὶ 
2 σσ ε / / . ΔΝ - / 

τοῦθ᾽ ὅταν ὑπερβάλῃ τῷ πλήθει, ἐν δὲ τοῖς τοσού- 
2 ”/ 2} ΔΝ Δ .] -- ”/ » .] ” 

τοις” ἔτεσιν οὐδὲ τὸν ἁρκοῦντα ἔχω, ἀλλ᾽ ἔστι µοι 
ς - » ο τς ” 1 : / ο) 
ἡ πᾶσα ἐπικαρπία ἐξ οἴνου καὶ βοσκηµάτων. ἀλλ 

α) 

ἀργύριον δανείζων οὐ βούλομαι παρέχειν εἰς τὴν 
- / 

τοῦ σίτου ὠνήν. οὔκουν' οὐδὲ περὶ τούτου οὐδέν 

µε δεῖ λέγειν: οἴδατε γὰρ ὑμεῖς καὶ τοὺς δανεί- 
.] -- 

ζοντας ἐν τῇ πὀλει καὶ τοὺς δανειζοµένους. 
αχ. 3” -- ο 

9. Τί οὖν ἐστιν ὅ γε ἐγὼ ποιῆσαι δυνάµενος, ὥστε 
2 / ς αν. ο 3 / ϱ) / ἊἎ / 

ἀπαλλάξαι ὑμᾶς τῆς ἀπορίας, οὐ βούλομαι, ἢ διότι 
α/ / Ν 

πρὸς ἐμὲ οὕτως ἔχετε; ὅτι νὴ Δία τὰς στοὰς ἐπὶ 
- - / - 

τῶν θερμῶν ᾠκοδόμηκα καὶ ἐργαστήρια: τοῦτο γάρ 
.) σα“ ”/ 3 - ή 3” η -- Ν / 

ἐστιν ὃ φασιν ἔγιοι ἀδικεῖσθαι ὑπ ἐμοῦ τὴν πόλιν. 
4 / / ἊἎ 5 - ἊἎ ”/ 3 / 

καὶ τίνα πώποτε Ἠ ὑμεῖς ἢ ἄλλος τις ἀνθρώπων 
) / .) » - - / - 

ἐμέμψατο ἐν ἀγρῷ αὗτοῦ' οἰκίαν οἰκοδομοῦντα, ἢ 
ιν] (2 ς - / 

παρὰ τοῦθ᾽ ὁ σῖτος πλείονός ἐστι; καίτοι πέντε 
/ 1 Δ / -- 

µυριάδων ἑἐώνημαι τὸ χωρίον, τῷ παντὶ πλείονος 
-- - 5 / 3 νο] 2 Ν ε) Α΄ Δ Δ / 

τιµῆς τῆς ἀξίας. ἀλλ᾽ ἐγὼ αἰσχύνομαι νὴ τὸν Δία 

1 τὴν αἀάεὰ Ὦ}γ Πεϊῖςκο. ἡ τοσούτοις] τοιούτοις Ἠεῖςκε. 
οὔκουν Επιρετίη5: οὐκοῦν. 

4 ἐν ἀγρῷ αὑτοῦ Ἐπηρετῖις: ἢ ἀγρὸν αὐτοῦ. 
δ παρὰ τοῦθ) ὁ αῖτος πλέονός ἐστι (038581ΡΒΟΠ: παρὰ τοῦτο 

σῖτος πλέονός ἐστι ΝΙ, ὅτι παρὰ τούτῳ σῖτος πλείων ἐστί []Β. 
2994: 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙ50Οἱ ΒΡΕ, 

ΝΜοΟ Ίονες Ῥοαοε απά απίεί οἳ Ὦγ οοπἰτϊνίησ 5οπιε 
ομίχασε ασαἰηςί Πα 2 Ον Ἰανε 1 Ῥἰαοθά απγοπε 
η ]εορατάγ ἰοισμίης Πΐς οσίαῖο, ργεϊοπάίπσ μα 1ὲ 
Ῥε]οηπος {ο (αθδαχ. οΥ Ἠανο [ ας αἀνοσαίε Ρ]αγες {α]ςα 
ἵο ΑΏΥ οηο ὃ 

Αραΐπ, Πο ΠΕΠ {5 ΠΟΤΟ Ῥ]απιο]οςς ἴΠαπ Τ απ. ἵπ 

οοηπεχίοηπ ντΠ- ἔλε Ρρτοςεπί εΠοτίασα. Ἠανο Ι Ῥνο- 
ἆποες μα πιοςδί σγαίπ οἱ αἰἱ απά ἴΠει ραΐ 1{ απᾶεχ ]ου]ς 
απᾶά Κεγ, ταϊκίπσ ἴ]ο Ῥτίος  ΊΝΙΗΥ, γοι γοιγδε]νος 
Κπουν ἴπε Ῥτοάιοίῖνε «αραοΙγ οἱ ταγ (ανπης-- ἴΠαί 1 
ΤάΥΕΙΥ, ΙΓ ενεν, Ἠανο 5ο]ά σταίΐη, ενεπ νῃε ἴλο Παγνεςί 
ἶ6 πας ια]]γ ργοάιοίῖνε, απ ἴΠαῖ η αἲ] ἔΠοςα γεατς Ι 

Ἠανο ποῖ Ἠαά ενεη οποισῃΏ {ον πιγ ον η πεοάς, Ρα 
Όμαῖ το Ίποοιης ἤοπα ΤΥ ]απς ἶς ἀετίνοά εχο]αςίνε]γ 
{τοπα νγῖπε απ οα1ἱ]9. Ἀαγ Ραΐ,ςοπιο ΟΠ6 ΠΠαΥ ο]αίτη, 
ποιςσἨ Τ Ἱεπά ΠΙΟΠΕΥ. [ αιι απνήίπσ Το 5αΡΡΙΥ 1 ου 
ἴπε ριτοµαςε οΓ οτναίΠ. Τ]πεγε ἶς πο πεςες ΕοΥ της Το 5αγ 
αηγλΙπς οἩ ἴ]λαί 5οογε εἴἴμον, {ον γοι Κπουν Ρο 

ἴλοςε Πο επτά ΠΙοΠΕγ ἵπ οι ο απά ἴποςε Νο 
Ῥουττονγ.1 
μαι ἰς Τε, με, νΥμίσ Γ παϊσλί ἆο ἴο γεβενε γοι 

ἔγοπα γοιις ἀῑδίτεςς Ριἱ ννΏῖοἩ Τ τοίαςε ἴο ἆο, οὗ ν]αῖ ἶς 
1 ἴλαῖ πιακος γοι {9ς] ἰογατά πιο α5 γοι 4ο” Π ἶς 
Ῥεοαιςε, Ὦγ Ηοανεῃ, Γ πανε Ρι]{ ἴπε οοοππαᾶες πεατ 
Ὠια Ποῖ εΡρτίησς, απ ΥοτςΠορς ἴοος {ου Ἠπίς ἶς ἴῃε 
π]άγγ οπως οἰαίῖπα ἴμε οἵἳςγ ἰς ιβ οτίπσ αἲ πγ Παπᾶς | 
Ὑεῖὶ ν]οπη Ἠανε εἰἴἴπεν γοι ΟΥ αΠΥ οἴμεν Ῥεχξοῃ 6νετ 
ἴακεῃ Το ἴαδις {ου Ρι]άϊπο α Ἠοιςο οἩ Ἠὶς οἵνη {αγπη 
Ον ἵς ες Όμαί νΥπΙο πιακες σγαίῃπ 46.ΓΕΥ 2 ἈἨγ, 1 
ῬουρΗΏί ἴλε ]απά αἲ Η{ἲΥ ἰλποιςαπά ἀταεβμππας, α Ρτίσε 
αἰἰοσείμεν Ἠϊσμον ματ Τς ποτ. Ναγ, Ι ἃπι 

1 Ὦ]ϊο 56επης ἴο ἀἰδο]αῖπι ἴπε «Παγςε ΟΕ πιοπεγ-]επάϊπς. Τη 
ἴποδε ἔππες ἴπό ΤΠΟΠΕΥ-ΙεΠάΕΥ γγας ποῖ ἵπ ϱοος τεριίςα. 

5 Ἡε οΏετς ἰΠὶ5 ἴο 5Πον’ ἰμαῖ Πε ἶ5δ ποῖ ο8 α ργαδρίηρ αἱς- 
Ροβίοη. 
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ῬΙΟο ΟΗΠΗΒΥΡΟΞΤΟΜ 

Δ Ν Ἴ / ” - - . Δ ” καὶ τοὺς Ὀεούς, εἴ τις τῶν πολιτῶν, οὐ γὰρ δή γε 
ς χ ϱ θ αι 1 ϱ ηλ - θ Δ ἡ πόλις, οὕτω µοχθηρός, ὥστε λυπεῖσθαι καὶ 
φθονεῖν ἐάν τινα ἴδῃ στοὰν ἢ ἐργαστήριον ὠὦκο- 
δοµηκότα. 

Ὡὶ Καὶ μὴν τό γε πρᾶγμα ἐφ᾽ ᾧ παρωξύνθητε 
δεῖται μέν τινος ἐπιμελείας ἀληθῶς, οὐ μέντοι 
ἀνήκεστόν ἐστιν οὐδὲ ὥστε τοιαῦτα ποιεῖν. ἡ γὰρ 
τιμὴ τοῦ σίτου τῆς μὲν συνηθείας παρ᾽ ἡμῖν πλείων 
γέγονεν, οὐ μὴν ὥστε ἀπειπεῖν. ἀλλ᾽ εἰσὶ πόλεις 
ἐν αἷς ἀεὶ τοσούτου ἐστὶν ὅταν ἄριστα ἔχη. πάλιν 
αὖ θορυβεῖτε, ὥσπερ ἐμοῦ λέγοντος ὅτι καὶ παρ᾽ 
ὑμῖν αὐτὸν τοσούτου προσήκει εἶναι καὶ µηδέποτε 
ἤττονος. ἐγὼ δέ φημι δεῖν προσέχειν μὲν ὅπως 
ἐλάττονος ἔσται, μὴ µέντοι πικρῶς οὕτως ἔχειν 
ἐπὶ τῷ συµβεβηκότι μηδὲ ἐξεστάναι' ὡς τά γε 
γενόµενα νῦν οὐχὶ τοιαῦτά ἐστιν οἷα ἐπὶ τοιούτῳ 
πράγματι, ἀλλ᾽ εἰ τὰ τέκνα ὑμῶν καὶ τὰς γυναῖκας 
ἀνηρήκειμεν, οὐδὲν ἂν" εἴχετε ποιῆσαι χαλεπώ- 
τερον. τὸ γὰρ πολίταις ἑαυτῶν ὀργιζομένους---εἰ 
μὲν ἀδίκως ἢ δικαίως ἐῶ, πολίταις δ᾽ οὖν καὶ 
τούτοις ἐπιτίμοις καὶ μηδενὸς χείροσι”--μὴ δοῦναι 
λόγον μηδε λαβεῖν, ἀλλ᾽ εὐθὺς λιθάζειν καὶ κατα- 
καίειν τὰς οἰκίας, ἵνα, εἰ ἐδύνασθε, μετὰ τῶν 
παίδων αὐτοὺς καὶ τῶν γυναικῶν συµφλέξητε, 
τίνων ἐστὶν ἀνθρώπων; ἐμοὶ μέν, νὴ τὸν Δία καὶ 
τοὺς θεούς, εἰ καὶ χαλεπῶς ἀκούσεσθε, οὐ δοκεῖ 
τὰ τοιαῦτα εἶναι τῶν ἐνδεῶς πραττόντων οὐδὲ τῶν 

1 µοχθηρός 0βραῤου : μοχθηρά. 
ἂν αἆᾶεὰ Ὦ} Πετ]είη. ὅ χείροσι Μοτε] : χεῖρον. 

4 καὶ αἀάεὰ Ὦγ Ἠεϊςκα. 
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ΤΗΕ ΕΟΗΒΤΥ-ΦΙΧΤΗ ΡΙΡΟΟΓΒΡΕ, 

α»Παππεᾶ, Ὦγ αἲ] επαῖς Πο]γ. ΙΡ απγ ος ἴμε ο ίπεης----Έου 
οἳ οοαγςε 1{ ἴς ποῖ {Πε οἵξγ Ιςε]{---ἰς 5ο ἀερτανεά ας ἴο 
{οο] Ἰατί απά Ἰδεα]οις 1 ε «οες ἴ]λαί «οπιεροᾶν Ίας 
Ρα]{ α οοἰοππαςάο ΟΥ ἃα ΥΝΟΤΚΕΞΠΟΡ | 

Ῥεσίάες, ἴλποιρ] ἴμε πιπαϊίεν ονεχ νΠίοἩ γοι Ἠανε 
Ῥεοοιπε Ιποθεηςοά ἴπα]γ ἄοες γεαιῖγο 50ΠΠ6 αἰζεπβοη, 

5] 1{ 1ς ποῖ Ῥογοπά τεραῖχ οἵ 5ΗςἨ ας ἴο ππα]κο γοι αοῖ 
α5 γοι ατα αοης. Ἐον νλί]ε ἴ]ο οοςδῖ οϐ σταίη ας 
γίδεη Πάσ]οεν ἴλαπ ννπαϊῖ {ς οας{οππᾶΥγ Ἠογο, 1 ἶς ποῖ 5ο 
ΠϊσἩ ας {ο τηαΚκε γοι ἀοδροταῖαε. ΝΗΥ. ἵπεγε αγο οἶ[]ος 
ἵῃ ΙΕ 1 αἶννανς ἶς αἲ ἐ]αῖ Ρρτίσος, νπεπ οοπαἰίοης αγα 

Ῥοε5ι! Ίπετε γοι σο, πιακίπο α ἴαπια]έ οπσς ΠΠΟΓΕΙΙ 
ας ΙΓ Τ ννετε ςαγίηρ 1{ οισΗί ἴο Ῥο ἴΠαῖ ρτίοε αἲ Ένιδα 
ἴοο, απ Πενεγ Ἰουνογ. Βαΐ ἴμο ροῖπί Τ απι πιακίπρ ἷς 
Ὠναῖ, ννΏῖ]ε 1 ἴς πεοεδεατγ ἴο ἴακε 5ἴἵερς ἴο πιακο 1ϊ 
«πεαρετ, 5111 Τε ἐς ποῖ πεοθσΣατγ Το {εε] 5ο Εΐΐτεν ονεν 
νμαῖ Ίας Παρρεπεά οἳ ἴο Ίοδε γοιγ 56Ώςες; {ον ἴ]μο 
ναγ γοι Ἠανε αοϊεᾷ Ἰαδί πον ἶς ποῖ ἴπε εοπάιοῖ 
Ρεβεϊϊπσ 5ο α πιαϊξῖοτ, Παγ, 1 1 Ἰαά πιανάετεᾶ 
γοιχ ολΙ]άτεηπ απᾶ γοιγ νἶνες γοι οοπ]ά πο Ἠανε 
Ῥεβανεά νἴ] σγοαίεγ 5ανασθχγ. Έοχ ἴο Ώε εητασεά 
αἲ οπες οὐ {θ]ον οίσεης---ἴ οατε ποῖ νᾖλείῃον 
Ίας]γ οἳ απ]αςί]γ, Ρα αἲ αἲ] ονεηῖς αἲ Εε]]ον; οἴίσεῃ», 
οἰήσεης ἵπ σουά 5ἰαπάίης, γε, α- σουᾷ α5 απγΡοάγ 
---ἂπᾶά ποῖ ἴο ]εῖ ἴπεπι εχρ]αίηῃ ΟΥ Τἴο πιᾶακο απ εχ- 
Ρ]απαίοπ ἴο ἴπεπα, Ραΐ νημοαῖ πποτο αἆο Το ἴχγ ἴο 
«ἴοπο ἴπειῃ απᾶ Ῥατπ ἐλποαίγ Ποιµςες, να α νίονν {ο 
οοπδαπηίπς ἵπ οπε εοπβαρταϊίοη, 1 ροςςίῬ]ε, ἔπεπα απἀ 
ΕΠιοῖ οἨΏΙ]άτεη απά ἐλεῖν νΊνες- νλαϊ Κἰπά οἱ ΠάπιαΠ 
Ῥείπος αοὶ ἴΠαῖ νναγ ἰ Ἰπ πιγ ορἰηίοη, [ ννοαχ ΡΥ αἱ] 
Ὠιαϊς Ἠο]γ, πο ππαῖ{εχ 18 γοι ννἩ]] Ῥε αποτγ ἴο πεαν 1, 
«ας οοπἀιοῖ ἶ5 πο ἴπαί οϐ πιεπ 1π πεοάγ οἵγοιπῃ- 

1 Ώ]ο δεεπῃς ἴο Ἠανε Ῥεεη ρτεείεᾶᾷ νζ] απ πρτοαγ επ Ἰε 
βτοῖ τοδε ἴο δρεαΚκ. Ο6.ξ. 

Φος 



19 

ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΞΤΟΜ 

. ον ]ο ον τὸ τν ς Δ ” , 
οὐκ ἐχόντων Τὰ ἀναγκαῖα. ἡ γὰρ ἔνδεια σωφροσύ- 
νην ποιεῖ. 

Δ - 2 λ - ς μ « - / Καὶ ταῦτα εἰ μὴ δοκεῖτε ὑπὲρ ὑμῶν λέγεσθαι, 
πλεῖστον ἁμαρτάνετε. εἰ γὰρ τοιοῦτοι ἔσεσθε κἂν 
α] - / Ν Δ » ἁ ς ε) / 

ὀργισθῆτέ τῳ- πολλὰ δὲ εἰκὸς ὡς ἐν πόλει συµ- 
-- Δ / Ν ./ / 2 / 

βῆναι καὶ δίκαια καὶ ἄδικα-- τηλικαύτην ἀξιώ- 
σετε τιµωρίαν λαμβάνειν ὥστ᾽ εὐθὺς μετὰ τῶν 

παίδων κατακάειν καί τινας τῶν γυναικῶν, 
3 {ο α) / » / εν τοὰ Ε το 

ἀνθρώπων ἐλευθέρων, ἀναγκάζειν ὑμῖν ὁρᾶσθαι 
περιερρηγµένας καὶ ἱκετευούσας ὑμᾶς ὥσπερ ἐν 
πολέμῳ, τίς οὕτως ἀνόητος καὶ ἀτυχῆς ἄνθρωπός 
ἐστιν, ὅστις ἐν τοιαύτη πόλει ζῆν αἱρήσεται μίαν 

ἡμέραν; πολὺ γὰρ κρεῖττον φυγάδα εἶναι καὶ 
παροικεῖν ἐπὶ ξένης ἢ τοιαῦτα πάσχειν. ἐπεὶ καὶ 

- ς / « ο ιά εν ος 5 
νῦν ἡ πρόφασις ἡ λεγομένη' δι ἣν ὑμᾶς ἀποτρα- 
πῆναί φασι τῆς οἰκίας τῆς ἐμῆς, ὑπιδομένους τοῦ 
στενωποῦ τὸ βάθος, ὁρᾶτε οἷόν ἐστιν. εἰ γὰρ ἐμὲ 
τοῦτο ἔσωσε, καιρὸς ἤδη τὸ λοιπὸν ὡς ἐν στρα- 
τοπέδῳ τῇ πόλει τὰς δυσχωρίας καταλαμβάνειν ή] 3 δω [μα 

Δ ΔΝ ς Δ ἊἎ 3 / ή; Δ Δ λ καὶ τὰ ὑψηλὰ ἢ ἀπότομα. καίτοι μὰ τοὺς θεοὺς 
οὐδὲ ἐν τοῖς στρατοπέδοις ζητοῦσιν ἄλλος ἄλλου 
κα ή » Δ κ Δ / ἀσφαλέστερον σκηνοῦν, ἀλλὰ πρὸς τοὺς πολεµίους 
αὐτοῖς ἡ φυλακή ἐστιν. 
τη Δ .”ἲ / / ὃ 5) ο) » / ” ἢ μὲν οὖν τύχη χάρις δι ἣν ἀπετράπετε, εἴτε 
- / - 

τοῦτο νοήσαντες εἴτε ἄλλο ὁτιοῦν, οὐ μέντοι ἆλη- 
θῶς ὑπείδεσθε. οὐ γὰρ ἂν ἔγωγε ἠἡμυνάμην ὑμᾶς, 

1 καί τινας Βε]άεῃ : τινὰ καὶ. 
3 ἡ λεγομένη] ἐλάττομεν ἢ Μ. ἡ πλαττοµένη ΑγηΙπι. 
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δίαηοες ου Ἰαοκίπο ἴλο πεοθςκατίες οἱ Ηΐ9. Εον πεεά 
ἀενε]ορς 5ε]{-εοπίτοΙ. 

Απά 1 γοι 4ο ποῖ 5αρροςε ἴμεςε γοιπατ]ς ο πηίπα 
απο Ρεΐπσ οβετεᾷ {ο γοιχ σοοᾷ, γοι απο νοΥΥ πιο] 
πηςίακεη. ἘΈον ΙΓ γοι ατα ροΐπςρ Το Ῥο Π]α είς απᾶ. 
ἵῃ ο.5ε γοι Ῥεοσππε αΠΟΥΥ ΥΓ αγ οΠ6---απά ΠΙαΠΥ 
Ὠησς αγο Πκε]γ ἴο Ἠαρρεπ ἵπ α οἳίγ, Ροί] τισῃί απά 

ἃ 
Ριπςμππεπί ας Εογίλν τα [ο ἴἨγ Το οοπδαπαο γη Ι Πτα 
Όπο νἰοῖπα οἳ γοΙγ τασε αἶοπο ντ] Πὶς ομΙ]άτει απιἆ το 
Τοχοε 5οπῃθ οἱ ἴμο ΝΟΙΠΕΠ, {ες οἵσεης ας ἴΠεγ ατα, Το 
ἂρρεαχ Ῥεΐογε γοι ΙΙ ρατπιεηίς τοηῖ, 5αρρΙσαίπρ 
γοι ας 1 1Π πιο ο Ίναχ, νΠαῖ πιοτία] {5 5ο ΓοοΗ5Ι, 5ο 
αη{οτίαπαϊε, ἐΠλαῖ Ίο ν]] «Ἴοοςε Το Ηνο ἵπ 5ο] α οἳἵγ 

α θΊπρ]ε ἄαγ  Ί]ε {αοῖ ἶς, 1 ἰς {αν Ῥοεϊῖεν Το Ῥε απ 
εχί]ε απἆ α 5ο]οαποΥ ο {ογοίση 5οἵἱ ματ ἴο Ρο 5αβ- 
1εοῖεᾶ ἴο 5ο} ουαίχαρα. ΤΗΥ. ενοη πον’ ἴμε α]]εσεά 
ΥΘ8ΣΟΠ ν/λΙο]., ΤΠεγ 5αΥ. πιαᾶε γοι ἵατη Ῥαο]ς {ΤΟΠ ΤΗΥ ᾿ 

Ἠομςε-- μανίπσ Ῥεοσπιο φαβρίοίοις. Γογκοοίμ, αἲ λε 
ἀερί]ᾗ οἳ ἴπε τας πο Ἠον) Πίπαςγ Τ 151 Εου 1Ε ἴπαῖ 
Ἱς γυμαῖ δανεά ππε, 1ὲ ἴς Πο] πια Εοπα ΠΟΥ οἩ, ας 1 
Όλε οἳἵγ Ὕνεγο απ ατπιεᾶ «αΠΠΡ, το οοςΙΡΥ ο ἀἰβμοι]τ 
τεγταῖη απ ἴπε Ἰογ ον Ρτεαϊρίίοις ροδίάοης!  Απά 
γεῖ, (οά Κποννς. ποῖ ονοΏ ἴπ αγΠΙΕᾷ «απαρς ἆοες οπα 
εο]άΐεν 5εε]ς α 5α{εγ 5ροῖ ἴμαπ Ες πεϊσμροιγ ἵπ ΥΥΠΙοΗ 
το ΡΙΙοΗ Πῖς {εηῖς πο, ἴλαῖγ Ῥγεσαα{ίοης αγε αἴπιοά αἲ 
Όλο ππεη ΥΗΗ ννηοπι ΤΠεγ ατα αἲ αγ. 

2ο, αἴλοισΏ ΠηΥ {Παπ]κς αγο πε Το ἴ]πο Παογ «απος 
νο ππαᾶε γοι ἔατπ Ῥασκ, νπείπεν ἴλίς ἵνας γοις 

πιοῖῖνε ο απγίηίησ εἰςε αἱ αἲἰ: 5Ε]] γοι Ἰαά πο τεα] 
ΥΘά5ΟΠ ἴο Ῥε 5αδρίοίοις. Τον 1 5Ποι]ά ποῖ ανα 
γγαγάεᾶ γοι ο8, πο, 5ο Ταχ αν ἴλμαί ἴς «οποεγπε, γοι 

1 ΤΠε Ίαπε 566ΠΙς ἰο ἨὨανοε Ώεσοσπιθ 5ο ετοᾶεᾷ Ῥεσαιι5δο οἳ 
παβιο απᾶ ταῖη ἴμαί ἴπεγ οοι]ά ποῖ 596 ΟΥΕΥ 15 51άε5. 
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ΡΙΟ 6ΗΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

ἀλλὰ τούτου γε ἕνεκα πολλὴ ὑμῖν ἀσφάλειά ἐστιν 
ὅταν βούλησθε κατακαίειν τὴν οἰκίαν, ἤρκει δέ µοι 
τὴν γυναῖκα καὶ τὸ παιδίον λαβόντα ἀποχωρεῖν. 

14 Ἰαὶ μηδεὶς νομίσῃ ὡς ἐγὼ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ἆγα- 

νακτῶν ταῦτα εἴρηκα μᾶλλον Ἰ ἡ ὑπὲρ ὑμῶν δεδιὼς 
µήποτε ἄρα διαβληθῆτε ὡς βίαιοι καὶ παράνομοι. 
οὐ γὰρ λανθάνει τῶν ἐν ταῖς πόλεσιν οὐδὲν τοὺς 
ἡγεμόνας--λέγω δὲ τοὺς µείζους ἡγεμόνας τῶν 
ἐνθάδε- ἀλλ ὥσπερ τῶν παιδίων τῶν ἀτακτο- 
τέρων οἴκοι πρὸς τοὺς διδασκάλους κατηγοροῦσιν 
οἱ προσήκοντες, οὑτωσὶ καὶ τὰ τῶν δήµων ἅμαρ- 
τήµατα πρὸς ἐκείνους ἀπαγγέλλεται. ταῦτα μὲν 
οὖν οὔτε καλῶς οὔτε συµφερόντως αὑτοῖς πράτ- 
τοιτε' ἄν, τὸ δὲ ἀξιοῦν ἐπιμελεῖσθαι τῆς ἀγορᾶς 
καὶ τοὺς δυναµένους χειροτονεῖν καὶ μὴ λε- 
λειτουργηκότας, εἰ δὲ µή γε, οὓς ἂν βούλησθε, 
σωφρονούντων τε ἀνθρώπων ἐστὶ καὶ πρός γε 
ταῦτα οὐδεὶς ὑμῖν ἐναντιώσεται. 

1 πράττοιτε ΕΠΙΡΕΤΙΗ5: πράττετε. 
ἅ ΑΕΙΕΓ καὶ (αβρ5 ἀε]εῖες τοὺς. ὃ τε Πεϊδικε: δὲ 

1 08, 5 8, νΊετο Ὠϊο 56επὶς ἴο τείογ ἴο ἴπε αοἰϊνιϊγ οἱ Ἱπ- 
ΓΟΥΠΙΕΥΕ. 
ΣΤ 15 ποῖ οἶεατ νυπεί]ετ Ες Ργοροδα] {ον ἴπε εἰεοίίοπ ος 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙ2ςΟΙΓΒΡΕ, 

ατα αΏεο]αίε]ν εαἴο ἵπ Ῥατηίπς ἆοντ ΠΙΥ Ἠοιςα αΠΥ 
Ἠπιε γοα Ῥ]εαςο, απά Τ ννας οοπ{επῖ ἴο ἴακε πΙΥ νέα 
Ἀπά Ῥαβγ απᾶ Ίεανε. 

Απά ]εῖ πο οπε Ιπιασίπε ἰΠαῖ ΤΕ ἴς ἵπ αποσον ονεν 
ΠΥ ΟΝ ροδίοη ἰΠαῖ 1 Ἰανο σαἰᾷ ἴπεςο τΠίπος ταῖλου 
παπι ἵπ εαν {ου γοινς, ]εςῖ ροςςϊρ]ν γοι πιαγ 5οπιθ 
ἆαγ Ῥε αοοαςεᾷ οἳ Ροΐπο νιο]επί απᾶ Ἰαν]εςς. Έον 
ποϊμίπο νγμΙοἩ ἴακες Ῥίαςε ἵπ ἴμε οἶξίες ε5οαρος ἴ]ο 
ατοπίίοπ ος ἴμο ρτοσοηςα]ς---Επιοαπ ἴῃο πιογε ἱπιροτί- 
αηὶ ΟΠες Ιπ ἴπεςε ρατίς: οἨη ἴμο οοπίταχγ. ]αςί ας 
γε]αίΊνες ἀἆεποιπος ἴο ἴ]μο ἴδεασμεινς ἴμο οΙ]άτοπ νο 
αγε ἴοο ἀἰςοτάετ]γ αἲ ποπια. 5ο αἱςο ἴλμο παϊςάσοάς οΕ ἴ]ε 
εοπιπηη]ξῖες ατα τερογίοςά ο ἴπο Ργουοηςι]ς.  Χον 

πί]ε 5αοΏ οοπάποίῖ αξ γοινς νγοι]ά ποῖ Ῥο Ποποιταβ]ε 
ου αἀναπίασεοις {ου γοιγςε]νες, ἴο ἀεππαπά ἰλαῖ ἴπενο 
«Ποπ]ᾶ Ῥε ςαρεννίδίοη οϐ γοιγ πιαγκεῖ απά ἴλπαι 
Έλοςε Ίπεη «Ποι]ά Ῥε εἰεοίοᾶ πο αγο Ππαποϊα]]γ αΡ]ε 
απ Ίανε ποῖ ρεγ{ονππεά Παγσίας. αἱ 1 ιαῖϊ οαπποῖ 
νε, ἴπαί Πεμ ἴλο ομοίοε οἱ εαρεγνίκους «Ποι]ά τος 
ΜΗΙΠ γοι, επίς, Γκαγ, ἶς ἴ]λα οοαγςε οἳ «οηδίρ]ε ἨπλαΠ 
Ῥείπος απά ἵπ ΕΠῖς πο οπο γη] ορροςο γοι.” 

5αρετνίδοτς οἳ ἰμε πιατ]κεί ἶ5 Πιο οἵὗνῃ οοπἰτΙριίοπ {ο ἴ]πε 
ἀῑδοιιδείοπ οἳ ππείμεν ε ἶ5 πιεγε]γ 5εσοπάϊπσ ἴμε Ῥτοροξδα] 
ο6 αποίΠε, 
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Ταν “ΕοΕιν. «ΕΤΕΝΤΗ ΄Όις 
σοῦΕΒξςΕ: Α ΑΡΕΕΟΗ ΙΝ ΤΗΕ 
ΡΙΙΕΙ16 ΑΞΞΕΜΕΙΟΥ ΑΤ ΡΕΙΙςΑ 

ΤΗΕ ἴεππε οἳ πὶς Γήςσοιγςε ἶς Ὠ]ο᾿ς ρεῖ Ρτο]εοί οϐ οπιΏε]- 
ΠδΗίπρ Πς πα[Ίνε οἵἵγ. Τε 5θεπις ἴο ανα οοποεῖνες ἔῑιο Ίάσα 
8ΟΟΠ αξίεν Πῖς τον {τοπ οχ]]ε (Α.Ὀ. 96). ὙΝε Ίοατπ Ώοίῃ 
{τοπῃ ἴπε Ῥργεδεηί αἀάτεςς απᾶ ἔτοπι ΟΥ. 40. ΤΙ Ὠιαῖ ἴἶια ρεορ]ε 
οϐ Θπιγτπα, Ερῃεδις, Ταγδς, απᾶ ΑπΠΙΟσΠ, ποῖ ἴο ΠιθηβῖοΠ 
Ίε5ςεν οοπιπιππ]]ες ἴπ ἰλαῖ αιατίεγ οΕ ἴπε ἨοπιαἨ νογ]ά, ννεγε 
ἰακῖπρ επειρεῖῖο ππεαδγες ἴο Ῥεαι ήν ἰπεῖτ τοδρεσίῖνο οἵξίες, 
απά Ὠ]ο νγας οοποεγπαοᾷ ἴπαί Ῥτιδα 5Ποι]ά ποῖ Ίασ Ῥεμίπᾶ. 
ὓΠε Ε]] πιασπ]ίαᾶε οἳ Πὶς απιρΠΊοιις 5οπεππε 15 δισσεςἰεὰᾷ Ὦγ 
Ου. 40. 19-14. ννπετε ηε 5αγ5 ο Παά ἀγεαππεὰ οἱ οοηρίγασῖπς 
ποῖ ππετεΙγ οοἱοππαάες απᾶ {οαπίαϊπς Ῥαΐ αἱ5ο {οτΠοαίοπς. 
Ἠατβοιτς, απᾶ 5ΠΙργατᾶς απ οἳ Ιποτεαδίησ ἴπε Ρορι]αἴίοπ οΕ 
Ῥτιδα Ὦγ αἰϊγασίηρ Ἱπιππῖσταοῃ ἔτοπα α]] ἀῑτεσίίοης απὰ εΥεῃ 
Ὦ} Ἱπροτροταίπρ να Ῥγιδα ν/ηο]ε οοπιπιαπ]]ες, "ας Ερα- 
πηΙποπᾶα5 οπσς Ρτοιρςί Βοθοῖία Ιπῖο απίοἨ γη ΤΠερες απ 
α5 Τῃεδειις παᾷ ῬτοιρΏί Α ίσα Ιπῖο ππῖοηῃ να Αἰμοεης. 

Έπε ορεπῖπρ Ραταρταρῃς οξ ΟΥ. 40 {ογπα α να]ήαβ]ε 5ΙΡΡ]ε- 
πηεηῖ ἴο οἳτ Ργεδεπί ΠδοοιΥδε, ΥΙΟΙ 1 56οπΠς ἴο ανα Ργε- 
οεᾶεᾶ Ὦγ ποῖ πιοτε ἴπαπ α {εν πιοπίῃς. ΕΥ οοπιρἰπῖπςσ Ὠοῖ]ι 
5Ο1ΤΟΕΣ οΕ ΙΠ{ΟΥΠΙαΤΙΟΠ Ὑνο ραἴπετ ἴπαῖ ἴπις {αντ 1ος ορετα- 
Ἠοπς Ἠανε Ῥεεπ οοπΏπεα [ο ἴπε οοπδίγαςσοη οἱ οηθ ΟΥ πιογα 
οο]οππαάςες: ἴπαί ἴπο ρτο]οοί Πα Ῥεεηπ 5ροηδοτεᾷ Ὦγ οηπ6ε οΥ 
πΠοτε Ῥγοσοπδη]5, αξ Ἰγε]] ας ϱν Ττα]απ ΠΙΠΙςε]ΙΕ: απ Ὠπαί 1ξ 
Ἠαά Ῥεεῃ πγε]σοπιεᾷ Ὦγ ἴπε Ῥεορ]ε οἱ Ῥγιξδα, ὪΠΟ ΟΠ Ππογα 
Όμαηπ οπε οσσαδῖοηπ Πα Ἠεατα ἴΠε Ῥίαπ εχρ]αϊποά απᾶ Παὰ 
τερεαϊἴεᾶ!Ιγ εχργεβςεᾷ επἰΠιδιαδο αρρτονα] απ σιαγαπἰεεᾶ 
Ηπαποῖα] 5αρροτῖ ὮΥ ῬΡτίναῖε 5ιΏδογροΠπ. ἨἩἨοψενεγ, ἴια 
νγοτ]ς Ἱπνο]νεά ἴπε ἀεπιοΠβοη οἳ οἰάεν εἰτασοίιτες απά ἴπε 
τεπιονα] οἳ οεγίαϊπ Ἰαπάπιατ]ςς, Ροῖ]ι 5αογεᾷ απᾶ Ρτοίαπε, απᾶ 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΞΖΤΟΜ 

Ρίο 5οοπ Εοιπᾶ ἨΙπΙδε]ῇ Ελα ἰαγσεαῖ Γογ Ἠοδ]ε οπ]οῖσπι. ΤἨε 
«οεπης {ο Ἠανο Ώθεῃ αασ]κεὰ οἩ ἴ]ε «Ἡατρε ο Ἱππρὶείν απἀ 
Ίαο]ς οἳ Ίοσα] ραϊγ]οίίσπι απὰ αν Ῥεϊπρ οπΙεβγ οοποειπεᾷ Το 
«εγνε Ἠὶς Ρογ5οπα] ριῖάε απ απιρίοπ. Τί ἵνας πο ἀοιδί Ὦ} 
ΠπεαΏς ΟΕ 51Ο «ἴπαγρες ἴἶιαξ ἴ]λαο 5πια]] Ὀῖ επετρεῖῖο τοι οΕ 
ορροπεπίς ἰγ]εὰ ἴο ἀἴδοεοιτασε ραγππεπί οἱ 5αΏδοτὶρίίοηυς ἴο 
Ώνο Ὀμή]άῑπς Ειιπά απά ἴμιις ἴο Ῥ]ου]ς Ῥτοσεεάίηρς. ΤΠ λε 
εοπο]αάἶπςσ Ῥαταρταρ]ς οΕ ἴπο Ῥτεδεπί αἀάτες Ὠίο ἆἀεα]5 
τοπ]σα]]ν ουν ἴπε ογίοῖσπις οἱ οΠε ΕΠΕΠΙΥ ἵπ Ῥραγσιμ]αν, 
ΝἨοςε ϱο5δίΡΥ γεπιαγ]κς αγε ἴγεαῖεὰ ἂς ΙΕ ἴπεγ Ίνετε Ιπίεπάεὰ 
{ον Ὠ]οὶς ον σοοᾷ Ῥιῖ νο 56εΠΙ5 ἴο Ἠανο Ικεπεὰ Ἠῖπι ἴο 
α ἴγταπῖ. 

Ὦ1ο ἴε]]ς τις. πο ἀοιρί γαπβα]]γ. ἴπαῖ Πὶ5 αοϊΐνε ορροπεπῖς 
ατε τε]ανε]γ Γεν: ναί Πῖ5 Ίοπρ εχῖ]ε Πα πιαᾶο Ἠίπα 56εΠΙ ἴο 
Ῥε απ ομ{δίάεν, Πῖς 5οοῖα] απᾶ βπαποῖα] δαῖας ππάοιβίεαΙγ 
ταῖδεᾷ ΠΙπα αΏονο ἴπε ϱεπετα] Ιενε] αἲ Ῥτιδα, απ. Πῖς ΙΠΙπιαςγ 
νηἩ Τγα]απ απ οἶπεν Ιπῃπεηα] Ἠοπιαπς, νγΠί]ε οἨ ο0ςα5ΙΟΠ 
Ἡ γγας οαρία]ΙΖεὰ ἴο ἴπε αἀναπίαρε οἱ Ἠὶ5 Ῥεορίε, Ιαϊά Ππῖπα 
ορεπ Τἴο Ῥοραίατ 5α5Ρἱοἴοη απά ]εα]οιδγ. Αραϊη, 1 15 ΠάππαΠ 
Πα ἴιΙΤε {ΟΥ ππεΠ [ο Ρε οαγγ]εὰ αναγ Ὦ} επἰλαδίαδπα ν/πεΠ Ῥ]αΠ5 
ατε Εγδί Ῥτοροδες Ῥιΐ {ο βπα ἰλπεῖγ ατᾶοιγ οοο]Ιπρ νπεῃ νγοτ]κς 
15 Ίῃ Ῥτορτεςδς απᾶ 5αΏδο]ρίίοπς ατε {α]]πρ ἀἆπο. ἨΠαϊενεν 
ΠΙΥ Ώανε Ῥεεπ πε σα15ε. 1 5 αρρατεπῖ ἰπαῖ αΠαῖν πανε 
τεαςπεᾷ 56 α δίαρε ἰαί Ὠιο Εεεὶς Πε ππιδὶ αραπάοῃ Πῖ5 
6αγ]ετ Ἱπεποτ οἱ πια]κῖπςδ πο ποτε Ῥαβ]ίο αρρεα]ς ἵπ 5ρ- 
Ρογί οἳ ἴπε νοτκ. Τε δρεεοἩ νΠπίοἩ πε Ῥτοσθεᾶς ἴο ἀε]ίνετ 
15 ποϊαΡβΙγ 5ατοαςδί]ο απ Ῥἱΐετ, Ῥιϊ ἴπε ]αδίσε οΓ Πῖ5 οα5ε ἶςδ 
ππαςε 5ο πιαπ]{εςδί απ Πῖς εμτεαϊ ἴο ν/αδῃ Πῖ5 Παπάς οἱ Ῥτγεηδα 
15 5ο ἀἰδιατρῖπρ Ὠιαῖ Πὶ5 Πεατετς 5εετῃ ἴο πανε Ριαγςί Εοτίῃ Ιπῖο 
«Ποιῖς οα]]1πς {ον ἴμαο ννοτ]ς ἴο Ὦο οαγγ]εᾷ {ογνγατᾶα. Τμαϊ 1 
ν/ας σαττ]εᾷ {ογν/ατα ἴο οοπιρ]είίοη απ αοσ]αϊπιεᾶ αξ α 5ποσεδς 
πΙαΥ ΤεᾶςοπαΡΙγ Ῥε Ἰπέεττεὰ {τοπῃ ἴ]ε οἶοδε οἱ ΟΥ. 45, ν/μ]ο 
Ατηϊηι ἀαΐες ΙΠ Α.Ρ. 101 οἳ 109. αἱ πιοδὶ Ῥαΐϊ α {ευ πιοπίΏς 
Ἰαΐετ ἴπαπ ἴ]ε Ῥτεδεπί ΓΙδσσιβ6. 

Ύδε Επά ννε]σοιπε ἴεδΙπποπγ τορατάῖηρ οοπα]]ομς ἵπ Βἰ- 
Ὠπγηῖα Ίῃπ ἴπε [επί Ὠου]ς οἳ ΡΗπγς [ιοίεγ. ΙΠπιπιεαϊαϊεΙγ 
{ο]ονῖηπρ ΡΗΠγ”5 επίτγ Ιπίο Ειαῖ ργονίποε, Α.Ρ. 110 ος 111, πε 
“τεροτίς (17 Αα απ Ἠ) αι Ππαποες αγε ἵπ Ῥαὰ 9ΠαΡε, ἰλαί οἨη 
νατίοις Ρρτεζεχἰς ρτ]ναϊε ΙπάΙν]άπα]ς ατε ἵπ ροββεβδῖοπ ος ρα β]]ςα 
{αΠς5. Οιαί ραρ]ς σγαπἰ5 πανε Ῥθεῃ πιαςε {ΟΥ Ἰ]]ερα] Ῥυγροβες, 
Ῥιί Ὠιαί δαρδίαπ[ἶα] 6ΗΠΠ5 πιαγ Ῥε τεσονεταβ]ε έτοπι οεγίαῖη 
οοπἰτασοίοι» αἱ ΈΒγιρα. 1ος 2 απ Τγα]απ’5 περΙγ σοη- 
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ΤΗΕ ΕΟΕΒΤΥ-ΡΗΥΕΝΤΗ ΡΙΡΟΟΒΡΕ, 

5 οετΏ α Ῥτο]εοί ἴο '' τεραϊτ απ αποϊεπί απᾶ ταίποις Ῥαΐι Ἰ αἲ 
Ῥτιρα. Α 5εαιε] ἶ5 ξοιπά Ἱπ το, Ἱπ πΥΠΙοα ΡΗπγ Ῥτοροξες ἴο 
αραπάοηπ ἴπε οτΙρ]πα] «ἰγποίατε, οπσ6 α Ῥτϊναϊε τεδίάεποο οἳ 
5οπΠε ρτεϊζεηςῖοπς Ὀαῖ πον; '"α Πάθος ταῖπ. απᾶ ἴο ιά 
α{τες5Ώ ἵπ α ἀἰςιτιοί πον; '' εχοεεάΙπσ]γ ἀείοτπιεᾶ.’.  ΝΤοτε 
πζεγεςῆπρ 511] {ου ουχ ρτεσεπί Ῥήτροςε ἶ5 81, ἵπ υγπῖο] 1 ἶς 
τεροτίεᾷ ἴπαίϊ Οοσσεῖαπις Ὠϊο Πα Ώεεπ 6αςσεν ἴο Ἠανε ἴπα 
Οοιποῖ] ο{ Ῥτισδα αεοερῖ {ου ἴπε οἳςψ Ἱ"α ραρ]ίο εἀϊῃσε ν/μ]ο]ι 
Παὰ Ῥεεπ ετεοῖθὰ πάετ Πὶς οΠαισε. Α οετίαϊπ Εἰανίας 
Ατοβίρρις., αοΠπς [Πτοιςη Πὶς αἴἴοτπεγ Επππο]ρις, παᾶά 
ἄἀεπιαπάεᾶ ἴπαί Ώιο Πτδί τεπάετ απ αοσοιπῖ οΓ εχρεπάΙἔιτες, 
οματρίηρ ἴλαί ἴΠε πνοτκ Παὰ ποί Ῥδεπ εαττ]εᾷ οί αοσοοτάῖης 
ἴο 5Ρεοϊβοα[ῖοπς απ αἀάϊπςσ ἴπαῖ Ὠϊο Παὰ Ῥεεπ σια]ίν οξ α 
Ρτανε οἩεποο Ἱπ 5εῖῃρ τρ α οἵαῖπε οἳ Ττα]απ ἵπ ἴπε 5απιε 
«οἀϊβοε Ίπ νἩΙοἩ Ὕγετε Ὀγ]ιεά Ὠ]ος νε απἆ 5οπ. Ὠϊο παὰά 
Ῥεεπ Ρτοπηρί 1π Ῥγεδεπίῖηρς Το ἴ]ε ρτοσοπς5α1 ἴπε τε αῖτεᾶ 5ἴαΐε- 
ππεηί απᾶ νγας ατσῖης α 5Ρεοάγ Πεατίης., Ῥαῖ Πὶς ορροπεπίς 
οοππιεᾶ ἴο οτεαΐε ἀείαγς. ὙἨψε ἆο ποῖ κπον ἴπε οπἴσοπιε 
ΟΕ ἴΠε 5αᾳπαβΡ/ε, αἱ Ττα]απ)ς τερ]γ (89). πυΠῖ]ε τεσοπιπιεπαάῖπς 
8Π ΙΠπςδΡρεσίΙοπ ος Γ1ο)5 αοσοιΠῖς. α5 α τπαϊίοτ οἳ ριρ]ς ΙΠίετεςί, 
εχμβῖῖς 5Ηρί «οΠπσεγΠΏ ΟΥΕΓ ἴπε «Πατρες ]αϊᾷ αραἴπςί Ἠἶπι. 

ΤΠιις ννε αγε Ιεᾷ ἴο Ιπ{εγ Ε]ιαϊ ἴπε Ρορι]ατ 5αρροτί αοΏ]ενεά 
Ὦγ ΟΥ. 41 ειδίαϊπεὰ Ὠ]ο Ἱπ ἴπε γεατς ἴλαϊ Εο]ονγεὰ ἴ]ιο σοπῃ- 
Ῥ]εβῖοπ οἳ ἴπε οοἱοππαᾶε απά εποοτασεᾷ Ἠϊπι Το ππάετία]κε 
νηἩ τεπενεᾷ 2εα] 5οπιε οΕ ἴπε Ῥτο]εοῖς αδςοσ]αϊτεὰ να ἴπε 
απιβ]ῖοις Ῥτορταπι 5ΡοΚκεπ οἳ ἵπ ΟΥ. 15. 19-14. ΤΠ ἶ εαπα]]γ 
οἶεατ ἴπαῖ Τε 5Π]] Πας ἴο οοπῖεπά υῃ ἴπε ορροςΠίοη οΕ5οπιε 
οἳ Πὶ5 {ε]]ον; οἵῆζεηῃς. 
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ΔΗΜΗΓΟΡΙΑ ΕΝ ΤΗΙ ΠΑΤΡΙΔΙ 

Ι. Πρῶτον µέν, ὦ ἄνδρες, ὅταν ἀναστῶ, μὴ πάντως 
ἡγεῖσθε λόγων ἀκούσεσθαι θαυμαστῶν μηδὲ ἐπι- 
σήµων" λέγω δὲ οἷον πρὸς ἡδονήν τινα ἢ κάλλος. 
ἢ σοφίαν εἰργασμένων. ἴσως μὲν γὰρ οὐδ᾽ ἀν' 
ἄλλως ̓ ἦμεν ἱκανοὶ πρὸς τὸ τοιοῦτον, ἀλλὰ τύχη 
τινὶ τὸ πλῆθος καὶ τὰς πόλεις πάσας ἐξηπατή- 
σαμεν' εἰ δ᾽ οὖν, ἀλλὰ νῦν πολλὴν ἀπορίαν καὶ 

λήθην εἰκὸς ἡμῖν γεγονέναι τῶν τοιούτων λόγων. 
ὁποῖα γὰρ ἂν πράττῃ. τις καὶ ἐν ὁποίοις ἂν ᾖ 
πράγµασιν, ἀνάγκη καὶ τοὺς λόγους εἶναι παρα- 
πλησίους: ᾽ἡμεῖς δὲ πολὺν ἤδη χρόνον σμικρὰ καὶ 
ἀδοξα πράττοµεν. 

2 Καὶ τοῦτο ἴσως” ἀναγκαῖόν ἐστιν ὡς ἐγὼ 
πρότερον μὲν ἐθαύμαζον τῶν φιλοσόφων τοὺς 
καταλιπόντας μὲν τὰς αὑτῶν πατρίδας οὐδενὸς 
ἀναγκάζοντος, παρ᾽ ἄλλοις δὲ ζῆν ἑλομένους, καὶ 
ταῦτα ἀποφαινομένους αὐτοὺς ὅτι δεῖ τὴν πατρίδα 
τιμᾶν καὶ περὶ πλείστου ποιεῖσθαι καὶ ὅτι πράττειν 
τὰ κοινὰ καὶ πολιτεύεσθαι τῷ ἀνθρώπῳ κατὰ 

1 οὐδ) ἂν ΟΤΟΡΡΥ : οὐδὲ. 
} τοῦτο ἴσως ΕΠΠΡΕΤΙΙΙ5: τούτοις ὡς. 

Ἰ Ῥ]ιο 5ρεακς ΡΙΤετ]ν οῇ ἴ]πε Ρείπεςς οῇ ἴλε ορροδίΠοη {ο 
Πὶ5 {ανοιιγῖε Ρτο]εοί ο επιρε]ΠςΗῖπρ Ῥτυρα. ϐΟ. 58. 
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ΤΗΕ ΕΟΚΤΥ-ΡΕΝΕΝΤΗ ΡΙΡΟΟΠΓΕΡΕ: 
ο ΡΕΚΟΗΠ ΗΝ ΕΗΕ  ΡΙΕΕΙς  Αδ: 
ΘΕΜΒΡΙ Υ ΑΤ ΡΕΚὈΌΡΑ 

Ἰν τε «βγεί ρ]ασε, πιγ Ε]οπᾶς, 4ο ποῖ Ὦγ απγ πἹεαης 
5αρροςδε νΊεπ Τ τῖδε ἴο 9Ροα]ς ἰμαῖ γοι ατε αβοιῖ Το 
Ίθαγ α ἀἴδοοιγςε ἴλμαί ἰς εχἰγαογάἴπαχγ οἳ τοπιαγκαΡ]ς; 
1 πεαΠ, ΓΟΥ εχαπιρ]εθ, ΟΠ6 οοπιροςθά ἴο ῥγοᾶιςε αἃ 
Κἰπά ο Ῥ]εαδατο οἨ ἴο εχΠΒΙΡῖς Ῥεααῖγ ον νκάοπι. 
Ἐοχ Ρο551ῬΙγ ΙΤ «Ποι]ά ποῖ ἵῃ αΏΥ ενοηί Ἠανε Ρεεῃ εαια] 
ο ἴλμαί ςοτῖ ο πο, αἱ 1ξ π]αγ Ῥο {παί Ὦγ σοος ]αο]ς 
1 Ἰανοε ἀεοεῖνεά ἴλμο ραβ]ίο απ αἱ] ἴμοε οἵες; γεῖ Ῥο 
Ὠλαί αξ 1 πιαγ, Τὲ δίαπάς ἴο τ6αδοη ἴΠαί πον αἲ αἱ] 
ενεπίς 1 Ἠανε οχρετίεποεά α οτεαῖ Ἰαο]ς, ἱπάθεᾶ α 
εοπαρ]εῖο {ογσείζα]πεςς, οϐ ἰπαῖ 5οτῖ οϐ εἰοᾳπεπος. 
Ἐου α πιαπ΄ς νγοτάς παιδί πεεάς Ῥο οο]ουτεά Ὦγ ἴλμε 
παϊῖιτο οἳ ν]αϊ Πο ἰ5 ἀοῖπς απ ἴπ υΥλΙοἩ Ἰε ἵς 6τ- 
στοβδεᾶ ; απά ἵπ ΤΙΥ οα5ε 1 Ἠανε Ίοης Ῥεεῃπ εησασεἆ 
η ρεξίγ απᾶ Ιπο]οτίοις αβαῖγς.ὶ 

Νουν Ρετῃμαρς {Πῖς εχρετίεποῬ ΟΕ πλῖπε ἶς α τηαῖῖεχ οἳ 
πεσεςςΏγ, {ου Ῥτενίοιιδ]γ Ι τιςεᾷ ἴο Ῥε 5αχρτίδεά αἲ 
ἴποςε ρΗΙ]οξορΏσνς νο αραπάοπεᾶ πεί οἵννΏ οοΠ- 
ἴτίος απᾶεγ πο οοπηρα]ςίοη απἆ οἶοςε ἴο ἀνγε]] απποηΏς 
οἴπεχ ρεορ]ες, απά Ὑγμαῖ {5 πιογε, ἀεδρίίο ἴΠπεῖν ΟΝ/Π 
οἰαίπῃ ἴλαῦ α πιαπ Ποι]ά Ἠοποις Πὶς {αἰπετ]απά απά 
γοσαγᾶ ΙΤ ας ο{Γ5αρτειηε Ἱπιροτίαπςς, απά ἴΠαί αοἲϊν{τγ 
ἵη ραρ]ο αβαῖτς απἆ Ῥ]αγίπρ οπο΄ς ρατί αξ α ο ίσεη ἴ5 
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ΡΙΟο 6ΗΠΕΒΥΡΟΡΤΟΜ 

φύσω ἐ ἐστίν. λέγω δὲ τὸν ᾖήνωνα, τὸν Χρύσιππον, 
τὸν Ἐλεάνθην, ὧν οὐδεὶς οἴκοι ἔμεινε ταῦτα λεγόν- 
των. οὐκ ἄρα ἐφρόνουν ἃ ἔλεγον; πάντων μά- 

8 λιστα, ὡς ἐμοὶ δοκοῦσιν. ἀλλὰ καλὸν μὲν ἡγοῦντο 
καὶ τῷ ὄντι μακάριον καὶ πρέπον ἀνδράσι σοφοῖς' 
πρᾶγμα τῆς ἑαυτοῦ πόλεως ἐπιμέλειαν'' τὰς δὲ 
ἐνούσας δυσκολίας καὶ τὰς χαλεπότητας ὑφεωρῶντο 
καὶ τῶν μὲν ἄγνοιαν, τῶν δὲ φθόνον, τῶν δὲ ἀγνω- 
µοσύνην- εἰ μή” τις σοφὸς ὢν ἅμα δύναιτο τὴν 
τοῦ 'Ἡρακλέους ἔχειν ἰσχὺν καὶ δύναμιν" τοῦτο δὲ 
ἀδύνατον ἡγοῦντο. 

4 Ἰαίΐτοι τὸν ᾿Ἡρακλέα αὐτὸν ἀκούομεν τῆς μὲν 
Αἰγύπτου κρατῆσαι καὶ τῆς Λιβύης, ἔτι δὲ τῶν 
περὶ τὸν ὔξεινον Πόντον οἰκούντων, καὶ Θρᾳκῶν 
καὶ Σκυθῶν, καὶ τὸ "Ίλιον ἑλεῖν μικρῷ στόλῳ 
παραβαλόντα καὶ πάντων ἄρξαντα τῶν ἐθνῶν τού- 
των καὶ καταστῆσαι βασιλέα αὐτόν" ὁπότε δὲ εἰς 
"Αργος ο σα τὴν Αὐγέου κόπρον µεταφέρειν 
ἢ τοὺς ὄφεις ϐ ηρᾶν ἢ τὰς ὄρνιθας διώκειν, ἵ ἵνα 
ἐνοχλῶσι τοὺς ἐν Στυμφάλῳ γεωργούς, ἢ ἄλλα 
τοιαῦτα ποιεῖν φαῦλα καὶ ταπεινὰ προσταττό- 
µενον’: τελευταῖον δὲ εἰς "Λιδου φασὶ πεμφθῆναι 
αὐτόν: οὕτω σφόδρα ἐπιεικῶς' αὐτῷ χρῆσθαι τὸν 
πολίτην. τοὺς δὲ ᾿Αργείους καὶ Θηβαίους ἐπαι- 

1 ΑΕΙΕΓ σοφοῖς ΑγΠίπι ἀε]εῖίες τὸ. 
2 ἐπιμέλειαν (4581βΟΠ : ἐπιμέλεια. 

μή 0α5δαιροπ: δε. 3 καὶ ἀε]εῖεὰ Ὦγ Πεϊςκε. 
5 προσταττόµενον (24881ΏοΟΠ : προσταττόµενος. 

6 ἐπιεικῶς] ἀνεπιεικῶς ΞΟΠΗΥ. 

1 Ώ]ο Ῥε]ενεά., ἂ5 α ποοά 9ἱοἵς, ἴπαῖ ἴπε ΡΠΙΙΟ5οΡΠεΓ 5οι]ά 
ἴακε ρατὶ ἵπ ριρ]ο αβαϊτς (ο. ΟΥ. 49. 9). Ριΐ δαᾷ εχρεγίεπςε 
πιαᾶε Πἶπι Ῥερίῃ [ο ἀῑδίτιςί ἴ]λο ἀοοΐτίπο, 

5 08. ΙΠίαά ὄ. 698-661. ΑΛοσοτᾶῖπς ἴο ἰταβιίοηῃ Ἡε πιαα 
Ῥτίαπα ΚΙπρ.. 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΘΕΝΕΝΤΗ ΡΙ5ΟΟ ΒΡΕ 

πο παντα] ἀπῖγ ο α απιαν Ῥεΐπσ." Ταπι τοειτίησ 
ἴο Ζεπο. (Ἠνγείρρις, απ 0Ἰ]εαπί]ες, ποῖ οπθ ΟΡ νοπα 
εἴαγες αἲ Ἀοπαα, ἀορρίτε μεσο Ῥγανο ννοτᾶς. ὨὈἰά ἴμεγ 
ποῖ, ἴΠεη. ππθαΠ γγλαῖ ἴΠεγ σα ΤΠεγ αὔονε αἱ] 
οἴπενς ἀῑά, ἴο πγ Ίναν οἳ ἠμπκίπσ. ΥΝΗΥ, ἴχεν τε- 
ρατάεᾶ οοποδγΏ {ο α ππαπ΄ς ΟΝΠ ον αξ α ποΡ]ε απά 
ἵτα]γ Ῥ]οςςεᾷ απά αρρτορνϊαϊε Εαποβίοι ἔου ππεπ οϐ 
νήςάοτα: οἩ Πε οἴπεν Παπά. ἴΠεγ αςεά Το νίενν νῃ 
αἰξίταςί ἴμο ἀἰΠοιῖες απἆ νοχαϊῖοης ΤΕ ἱπνο]νες-- -ποῖ 
οπ]ν ἴσποταποῬ οἩ ἴμθ ρατί ο/σοιπο, Ραἱ πα]ος οη ἴῃα 
Ρρατὶ οἱ οἴμπενς, απἆ «πεεν Ποοά]εςσπεςς ο ἴλμο ρατί οϐ 
«Π]] οἴμεις- -απίαςς α Πιαπ οἱ νήκάοπι οοι]ά αἲ το 
5αΠηΘ Ίππο Ῥοδδεςς ἴμο εἰτεπσίᾗπ απ Ῥονοτ οἱ α 
Ηετασ]ος: Ἠοψενεγ, ἴΠεγ οοπςϊάο{σοᾶ ἐΠὶς Ππηροςςίρ]α. 

Απά γοεῖ νε εαν ος Ηεγασ]ες Ἠϊπαςε]{ 1]ναξ, ποισἩ 
ηε ππαάο Πἰπαςε]{ πιαςίεν οἱ Εσυρί απά Τήργα, απά αἷςο 
οξ ἴλο Ῥεορ]α νο ἀννε]ί αὐοιῖ ἔπο Ἠαχίης Όσα, ΡΟΙ] 
Τητασίῖαις απἀ Ῥογίμίαης. απά ἴποισ]ᾗ Ίο οάρθατοά 
Ἠϊαπα, Πανίησ ογοςςοεᾷ ονος ψΙἩ α «πια]] αΠΙΥ. απά 
ποισῃ, αβνοτ. σαϊπίπο οοπίχο] ονον αἲἲ οσο ροορ]ος, 
Ία αοἴαα]]γ φοἳ Ἠἰπιςο]ε αρ ας Κῑποὂς 5Η] νΊεπ Ἠο 
αττ]νοά ἵπ Άγρος ὃ πο Ριαςίοά το ΝΤΕ τοππονίης 
ἴπε ἆαπο ἔγοπα ἴ]μο 5ἴαρ]ος οἱ Ααρσοας οἳ Παπέίπς 56γ- 
Ρεπῖς 1 ος ολαςίπσ Ῥίνας, ἴο Κεερ [Ποια [Ροπή πουβηης 
Όπο {αγπεγς 1π Θιγπιρ]α]ας. οΥ ντ ρογ[ογιηΐπς οὔ]λου 
«ιο πιεπία] απά Ἠαππρ]ε ἴαδικς αἲ ἴπε Ριάάΐπο οἳ 
αποϊµεγ; απά ΑΠαΙΙΥ. ἴΠεγ 5αγ. [πο γ΄ας 5εηί ἴο Ηαάςςὁ 
ΨΗΗ 5αοἩ εχοθεᾶίπο {αΐγποεςς ἀῑά Ἠὶς ἔε]ίονν ἴονγης- 
π]αη ὃ ἰγεαί Πίπι! Βατ νε πεαν ἴπαί, ἴποισῃ ἴ]ο 

ὃ Ἠανίης Ῥδεεῃ πιαᾷάεπεᾶᾷ Ὦγ ἨΠετα. ἨΠετασ]ες 51ενν Πῖ5 ονύτ 
ομ]]άτεπ. Βγ Ἱναγ οἳ εχρίαίοη Ἠε γ/α5 πιαᾶο 5αρ]εοί ἴο Πῖς5 
οοιδίη. Ετγσδίπεις, πρ ο8 Άτρος. νο ἵπιροδθὰ προπ Ἠίπι 
ἴπο Τννε]νο [,αΏοιιή5. 50Π1ΙΕ οἱ ὪΠΙΟΠ ατα πετο γεεγτας Το. 

4 Τῃο Τεγπαεαπ Ηγατα. 
5 Το Εείε Οετρετις. δ Επτγδίμεις, 
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- Δ Δ 2 - ω « / ον Δ 

νεῖν μὲν καὶ ἀγαπᾶν τὸν ᾿Ἡρακλέα, περιορᾶν δὲ 
ὑβριζόμενον. 

ή - Δ σα“ 

ὅ ΙΑ µοι δοκεῖὶ διανοηθεὶ Όμηρος, οὐ µόνον 
Δ 2 Δ ”/ 2 Δ Δ - / / 

ποιητὴς ἀγαθὸς ὤν, ἀλλὰ καὶ τῷ τρόπῳ φιλόσοφος, 
τὸν ἅπαντα ἀποδημεῖν χρόνον, ὥστε µηδένα γνῶναι 
τὴν πατρίδα αὐτοῦ, καὶ μᾶλλον, ὡς ἔοικεν, αἱρεῖ- 

» λ - 

σθαι πέντε καὶ εἴκοσι δραχμὰς προσαιτῶν λαµβά- 
-- Ἂ 

νειν, καὶ ταῦτα ὡς µαινόµενος, ἢ οἴκοι διάγειν. 
τοιγαροῦν ἅπαντες ὕστερον ἠμφεσβήτησαν ὑπὲρ 
αὐτοῦ. καὶ τὸ μὲν ἐκείνου ὄνομα παρὰ πᾶσιν 
.Ἕλλησι καὶ βαρβάροις γιγνώσκεται, τὴν δὲ ᾿"Ίον 

” Δ 5 / ς λλ ἀ ὃ / ”/ Ὠ] ε] / 

οὐδὲ ἀκηκόασιν οἱ πολλοὶ σχεδόν, εἴπερ ἦν ᾿Τήτης, 
- / λ - 

καὶ τῆς Χίου! οὐ πολύς ἐστι λόγος οὐδὲ Κολοφῶνος: 
καίτοι ποιητὴν οὐ «χείρονα 'Ὀμήρου παρέχεται, τὸν 
᾿Απόλλωνα. Πυθαγόρας δὲ ἐκ Σάμου μὲν ἔφυγεν 
ἑκὼν τυραννουµένης, παρὰ δὲ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν 
2 / ίλ δὲ 5 λ λ η] / ἀνθρώποις, μάλιστα δὲ οἶμαι περὶ τὴν ᾿Ἰταλίαν, 

αν. / ἐτιμᾶτο ὡς θεός. 
/ ὧν {λ ηὸ (θ λέ Ν νι 6 Τί οὖν; πάλαι τις ἤδη κάθηται λέγων, σὺ πρὸς 

Ὅμηρον καὶ Πυθαγόραν καὶ Ζήνωνα παραβάλλεις 
ς / Δ /2 . / ἀ κά α- - 

αὑτόν; Μὰ Δί οὐκ ἔγωγε, πλὴν ὅτι πᾶσι τοῖς 
φιλοσόφοις ἔδοξε΄ χαλεπὸς ἐν τῇ πατρίδι ὁ βίος. 
ϱ Ἡ ημας 9 - 9 λ / 5 Δ 
ἐπεὶ τί οἴεσθε; οὐχὶ φιλεῖν’ τὰς πατρίδας, ἀλλὰ 

1 ΑΕἴεγ Χίου Πείῖδκε ἀε]εῖες τῆς πόλεως. 
1 οὐχὶ φιλεῖν Επηρεήις: οὐκ ἐφίλουν. 

1 Ἠετασ]ες ννας Ῥουηπ αἱ ΤΠεβροες, απᾶ πιαπΥγ οἱ Η5 εατ]]ο 
εχρ]οῖῖς ατε αδεοσϊαῖεὰ να πα οΙϊγ. 

Ἑ ΟΡ ο πο 6. 

8 Α νε]]-κπονη ερῖστατη τΙΠς α5 Εο]]οννς : 

Ἑπτὰ πόλεις διερίζουσιν περὶ ῥίζαν 'Ὀμήρου, 
Σμύρνα, Ῥόδος, Κολοφών, Σαλαμίς, Ἴος, "Άργος, ᾿Αθῆναι. 
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ΤΗΕ, ΕΟΝΤΥ-ΡΕΝΕΝΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ 

Ατοῖζνος απά ΤΠεβαπς 1 ργαίςες απ αἀπιίγες ΗΠογασ]ες, 
ςΕ]] ἴἶιου εΠαί ἐοῖτ εγες 1ο Ἠὶς παὶςιγοαἰπιοηί, 

Ηϊ ννας ἴ]ε ἰποισηί ο Οπίς, 18 5εσοπῃς ἴο ππς, ννυΠίοΙ 
ππαάε Ἠοππον, ΝΟ ννας ποῖ οπ]γ α Απο ροοῖ αἱ αἷξο 

ἵπ Ἠὶς γναγ α ΡΠΙΙΟ5ΟΡΗΕΣ, 5«ροπά αἰἰ Πῖς πιο αρτοας---- 
5ο πηἹο] 5ο ἴΠαῖ πο οπο οοι]ά ἀειενταῖπο Εῖς οοιΠίτγ--- 
απ Ῥγείοχ Το σοΐ ννοπίγ-ινο ἀτασμπαας ϱγ Ροσσίτις," 
απά ἔμαῖ ἴοο ἵΠ ἔ]λο τ]ε ο{ α ΠΙαΠΙΣΗ, γαἴπογ ἔπαπι τα 
αἲ Ἠοππο. Απά 5ο 1 γνας ἴμαί ἵπ Ἰαΐον ἀἆαγς αἲ πο 
οἰαϊπιεά Ἠίπι ας Ὠιοῖν οοιπίγγππαη.  Ασαΐπ, γηῖ]ο 
Ηοπιεγ΄ς παΙπε ἶ5 νο] Ἰπονη απποπΠς αἱ (ἀνοο]κς απιά 
Ρατρατίαης,! πποδῖ ππο, 1 ἶς ςα{ο Το 5αΥ, Ίανε ποῖ ΘνΕΗ 
Ἠδανᾶ οἳ Τος ὅ---ἴ Πο τοα]]γ ννας Ρονπ ἴπενε---απά ἴπενε 
ἶ6 ποῖ ΠΠΙΟΗ ἴα]]ς οἳ ΟΠίος ος οϐ ϱοἼορβοι εἴἴῃεν; απᾶ 
γεῖ (ϱοἱορβοπ οαπ 5πον/ α ροεῖ ποῖ Ιπξογίου Το Ἠοπποτ, 
ΠαΙΠΕΙΥ Αρο]ο. Ασαϊι, Ργίμασοτας ο Πὶς οὖν νο]ι- 
Ποπ Πεά {οπι βαπιος ννῃοῃ 18 ννας απάεν πε Ὀγταπί, 

ΑΠᾷ γεὶ αΠπΟοΠοσ αἲ] οἴ]οιγ Ῥοορ]ες, απά εερεοία]]γ. 1 
Ῥε]ενα, αροιῖ ἴ]ο «Ἠοτες οἳ ΠαΙγ, Ἰο νίας ποπουτεά 
ας α. σος." 

“«ἨΝμαί οἱ 1. 5οπι6θ οπ6 ΤΠ ἴλὶς αιἀίσπος ας Όδασῃ 
καγίπσ Ίοηπς «Ίποςο, 8χο γοι οοπιρατίης γοιτςοΙ 

ΨΗΙΠ Ποπιεγ απά Ργίμασοτας απἆ Ζεπο2. «Ναγ, ΡΥ 
ἨεανεΠ, ποῖ ΙΤ, εχοερί μαι Τξ γνας ἴ]ε ορίπίοη οἳ αἰΙ 
ἴλε ΡΗΙΙοξορῄευς ἴαί Πο ἵπ ΓΠοίγ ουπ πα[ίνε απ ἵνας 
Ἠατα. Ἐοτ ν]αῖϊ (μΙπ]ςγοι  ἘΤμαϊ πεγ αῑά ποῖ Ίονο 

Ῥιῖ νο ἨεαΥ ος πιαἩΥ οἴπετ οἰαϊπιαπίς: θαἷάας Ἱπο]ιιάες ἵπ Πῖς 
Ίοηρ 15ί ενεπ Ποππο Ιἱδε]ῇ[! 

4.08, ΟΥ. 96. 9-10 απᾶ ὅδ. 6-7. 
δ Απ Ιδ]απά ποτίῃ οἱ Τπετα ν’ΠΙΟΗ Ρρ]αγεᾶ απ ἱποοπδρίσποι5 

ρατῖ ἵπ (τοθε]ς ΠΙ5ἴΟΤΥ. 
6 Αρο]]ο”5 οτασ]ε αἲ (]ατας ἵπ Αδία Νπου να» ' 1π ἴ]με Ιαπά 

οἱ ϱοἱορβοπ ' (Ραιδαπίας Τ. ὅ. 49. 
7. Ῥο]γοταῖες. 
δ Ῥγίπαροτας οδίαρ]ςῃεὰ αἲ Οτοίῖοη α πιγςδῖο οοπΙπαΠΤγ 

η ν/ΠΙοὮ Ὡε ννας τενετεά, 1 ποῖ '' Ποποιτθεᾷ α5 α σος.” 
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τὸν Ὅμηρον ὑπὲρ μὲν ᾿Οδυσσέως ὀδύρεσθαι καὶ 
φάσκειν αὐτὸν ἐθέλειν τὸν καπνὸν ἰδόντα τὸν ἐκ 
τῆς Ἰθάκης παραχρῆμα ἀποθανεῖν, αὐτὸν δὲ μὴ 
στέργειν τὴν. αὑτοῦ πόλιν, ἀλλ᾽ οὐ τὸν οἰκεῖον 

ἔρωτα καὶ τὴν ἐπιθυμίαν ὁμολογεῖν, ἣν εἶχε τῆς 
πατρίδος, ἐπ᾽ ὀνόματι τοῦ ᾿Ὀδυσσέως; ὃς δὲ πάντα 

τὸν χρόνον ἔμεινεν ἐν τῇ πατρίδι, πράττων ὅ τι 
δοκοίη τοῖς πολίταις καὶ τοῖς νόµοις, εἰ μέν τι µέγα 
ὤνησε τοὺς ᾿Αθηναίους, οὐκ ἔχω εἰπεῖν. τὴν δὲ 

βλάβην ἐπίσταμαι τὴν γενοµένην αὐτοῖς. ἔτι γὰρ 
νῦν ὀνειδίζονται περὶ Σωκράτους, ὡς οὔτε δικαίως 
οὔτε ὁσίως τῶ ἀνδρὶ προσενεχθέντες, καὶ πάντων 
αὐτοῖς τῶν ὕστερον γενοµένων κακῶν ταύτην φασὶ 

συμβῆναι τὴν αἰτίαν. 
Ταῦτα μὲν ἀκηκόατε ἄλλως παρὰ ἀνθρώπου πλά- 

νητος καὶ ἀδολέσχου. ὃ δ᾽ οὖν ἔφην, παραιτοῦμαι 
ὑμᾶς µηδένα ἀπαιτεῖν ἐν τῶ παρόντι παρ᾽ ἐμοῦ 
λόγον µεγαλόφρονα καὶ σοφὀν͵, ἀλλ᾽ ἰδιωτικὸν καὶ 
φαῦλον, ὁποῖα καὶ τὰ πράγματά ἐστιν. εὖ δ᾽ ἴστε, 
ὥσπερ προειλόµην σιγᾶν ἀφ᾿ οὗ νῦν ἧκον, οὐκ ἂν 
ἐφθεγξάμην, εἰ µή τι ἀναγκαῖον συµβεβήκει. ἐγὼ 
γὰρ ἡψάμην πράγματος, ὅ μοι πολλῶν τῷ ὄντι 

πραγμάτων αἴτιον γέγονε καὶ θαυμαστῆς ἀηδίας. 
ὥστε Σρότερον μὲν οὐκ Ίδειν τὸ τῶν Θετταλίδων" 

1 συµβεβήκευ Επηρετία5: συµβέβηκεν. 
3 Θετταλίδων Ηενετάεπ : Θετταλῶν. 

1 08. Οάνεεεν 1. ὅ1-ὔ9 : 
αὐτὰρ ᾿Οδυσσεὺς 

ἱέμενος καὶ καπνὸν ἀποθρώσκοντα νοῆσαι 
ἧς γαίης, θανέειν ἐμείρεται. 

2 Φοοταΐε», (, Ρ]αΐο, Ογ{ΐο 9 Α-τΌ. 
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Επαῖν οπιο-]απάς. αἱ ἐλαί Ἠοππεγ, υηί]ο Ίς Ἰαπιεπίσοςά 
ονεχ Οάγσεεις απά ἀθο]ατοά ἴ]λαί Οάγδεεις ννας γη] πσ 
το ἀῑο ΓογίἩννΗ 1 οπ]γ Ίςε οοα]ά 5εε ἴΠε «πιοΚε τὶκίπς 
Άγοπα Τλασα.ὶ αῑά ποί Ἠϊπιςα]Ε ολοτίςσα Ἠῖς οὗνΏ οἵἳγ, 
Ρα, οη ἴΠε οοπίγατγ. ἴλαί Πε νας ποῖ οοη{εςείπσ ππάεν 
ἴλε παπιε οἱ Οἄγςςεις Πὶς ο/η Ίονε απᾶ Ἰοπσίπς {ο Πὶς 
παϊϊνε Ἠθαίπ Οπ ἴμο οἵμει Παπά, υλῖ]ε [ οαπποῦ 
δαν νπείμεν ἴλπο πιαἩπ νο αἱναγς γεπιαῖπθαα ἵπ Πῖς 
Γαϊπετ]απᾷ. ἀοίπο νλαίενεν 5εεπιεᾷ Ρος {ο Πῖς {ε]]ουν 
ο ΐσεης απά ἴμο Ίαννς. Ῥεπαβιεᾶ ἴμο ΑἰΠοπίαηπς ἴο 

ΔΏΥ στοαῖί εχίεπῖ, [ ἆο Έπουν ἴ]ε Ίοςς νυμίο] ἴΠεγ 5ς- 
Ταϊηοά ἵπ Πὶς ἀεαϊμ. Ἐοτ ενεηπ πονν ΤΠεγ 5] αγε 
γαργοασπεᾶ οοποεγηίηπσ Ῥοσγαΐες Του ποῖ Πανίπο Ῥε- 
πανεᾶ {ουνανᾶ Πίπη εἴἴ]ον αςί]γ οἨ Ρίοις]γ. απ ΤΕ ἰς 
ςαϊαά ἰπαῖ ἐλίς οοπάιοῖ οἱ εμοῖτς οοσαδίοπας α]] ἴμο ονἰ]ς 
ππῖοἩ Ῥοεξε]] {πεπα Ιαΐογ. 

Νου; {Πίς ἴς πιογε]γ 1ά]ε ἴα]]ς νο γοι ανα Ποατά 
Ίτοπα α Ι' ναραβοπᾶ  απάα ΄ οπαῖετροχ. 5 Βιαϊ ας 

1 ννας αγίπο, 1 θες γοι ποῖ ἴο εχρεοῖ ἔγοπα Ίπε αἲ 

Ργεδεπἰ απγ Πἰσῃ-πππάςά, 5ασο αἀάτοεςς, Ὀαἱ ταίπεγ 
οπθ ΥΝΠΙΟΠ ἶς απιαξειγίςῃ απά οοπΙπΙοπΡρ]ασθ, ]15ί αξ αγε 
ἴμο πιαϊίογς οἱ νο ΙΤ ἰγοαῖς. Βιαϊ Ιοῖ πιο αςςΙτα 
γοι, ]αςί αξ ἤ'οπα ἴπο πποπηεηί ΟΕ παγ αγγίνα] ΕΠὶς Έπηε 5 
Ι παᾶ ρατροςας [ο ππαἰηίαίπ α ἀῑξοτεοῖ 5Ί]εποο, 1 5ποι]ά 

ποῖ Ἠανε σαϊᾷ α 5ἵησ]ε ννογᾶ Ἰαά ποῖ «οπποϊλίπς αγρεηί 
ἴακεη Ῥ]ασςε. Έοτ Τ Ἰανο ἴακοπ ἵπ Παπά α Ῥτοβ]επι 
Νίο ας οα 5ο πε ΠΠάΠΥ τοα] ρτοβ]οπας δ απά απιαζ- 
Ίπσ απρ]εαδαπίηοθςς. (οπξοαπεπί]γ. αἰἴΠοισῃ ἔον- 
πιετ]γ 1 αῑά ποῖ απάογείαπά νΠαῖ ἵπ ἴ]ο γνοτ]ά ννας 

πιεαπῖ ὮΥγ ἴπε-σαγίπο λα ἴΠε Ἰ]Ἡοςαβαπ νῖο]ες 

3 Ῥγεδιιππαβ]γ Ὠϊο ἵ5 αποθπρ ερἰλεῖς ἴπαί Ἠανε Ῥεεῃ 
βρρμεά το Ἠίπα Ὦ}Υ Πὶς οτ]ε]ο5. “μοι, 

5 Οπ Πῖς τεῖιτῃ ΕΓοπι Πῖ5 πηΙδδίοπ ἴο Ἠοππε, Α.Ρ. 100. 
6 Ώ[ο πετε ῬιΠς οἩ ἴπε οοπνεπίίοπα| ππεαπίηρς ΟΕ πρᾶγμα 

απΠᾶ πράγματα. 
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/ / . 4 ] .] 5 8 Ν / β, 

τί ποτέ ἐστι τὸ ἐφ᾽ αὑτὰς τὴν σελήνην κατάγειν, 

νῦν δὲ ἐπιεικῶς' ἔγνωκα. καὶ τὸν ᾿Αριστοτέλην 
κ ” / σ / ”/ . Δ ἐνίοτε ἐμακάριζον, ὅστις Ἀταγειρίης ὤν- τὰ δὲ 

/ / -- .) / ων ε / Δ 

Ἀτάγειρα κώμη τῆς ᾿Ολυνθίας ἦν- ἁλούσης δὲ 

᾿Ολύνθου συγγενόµενος ᾿Αλεξάνδρῳ καὶ Φιλίππῳ 
διεπράξατο οἰκισθῆναι πάλιν τὸ χωρίον, καὶ µόνον 

αὐτὸν ἔφασκον εὐτυχῆσαι τὴν εὐτυχίαν ταύτην, 

ὥστε τῆς πατρίδος οἰκιστὴν γενέσθαι. μεταξὺ δὲ 

πρῴην ἐνέτυχον ἐπιστολῇ τινι ἐν ᾗ ἐστι μετανοῶν 

καὶ ὀδυρόμενος καὶ λέγων ὅτι τούτων τινὲς καὶ 

τὸν βασιλέα καὶ τοὺς ἀφικνουμένους σατράπας 
/ σ ΔΝ .] Δ / αυ διαφθείρουσιν, ὥστε μηδὲν ἀγαθὸν γενέσθαι μηδὲ 

ὅλως κατοικισθῆναι τὴν πόλιν. 

Ὅπου δὲ καὶ τοῦτο ἐλύπει τινάς, εἰ φυγάδες 
”/ Δ .] / / ια .ὴ ο 

ὄντες καὶ ἀπόλιδες πατρίδα ἔξουσι καὶ πολιτεύ- 
λ / » . / αν 4 

σονται κατὰ νόμους ἐν ἐλευθερίᾳ, μᾶλλον ὃ 

ἠροῦντο διοικεῖσθαις κατὰ κώμας τοῖς βαρβάροις 

ὁμοίως ἢ σχῆμα πόλεως καὶ ὄνομα ἔχειν, ἧπου 

προσῆκε θαυμάζειν καὶ εἰ ἄλλο τι λυπεῖ τινας; ὃ 
δ) οὖν ᾿Αριστοτέλης ἐπιστέλλων γέγραφεν ὡς τοῖς 

πράγµασιν ἀπειρηκώς- φησὶ γὰρ αἴρειν τοὺς δακ- 
τύλους--κἀμὲ νομίζετε καὶ τοὺς ἰδίους δακτύλους 

1 ἐπιεικῶς (ΑΡΡ5Σ: ἐπιμελῶς. 
3 ΑΕίεγ δὲ Ρβιρ]ς ἀε]εῖεδ τὸ κατοικισθῆναι τοῖς ἐκπεσοῦσι. 
ὃ ἐλύπει Ηεϊδκε: λυπεῖ. 4 δ) αἀάεᾶ Ὦγ Επιρεγίς. 

ἅ διοικείσθαι διῳκίσθαι Ῥεῖδίκο, 
ϐ προσῆκε] προσήκει 3ε]4εη. ὃ Επιρετίς: ὁ. 

1 Γπερρα]γ ννας ποῖεᾷ {ον ἴπε Ῥτασίίοε οἳ πιαρῖο. Ατὶδίο- 
Ῥμαπας, (Ιοιάς Τ49-Τ03. ππα]κες οοπηῖς τεξεγεποε {ο ΤΠεδδα]ΙαΠ 
ΝΟΙΠΕΠ ἀταννίπρ ἀον/Π [λα ΠἹοΟΠ. ἢὨἶο αρρεατς ἴο Ιπτετρτεί 
Όπε ἱγαῖμοτ γα τοβετεποε Το αεππρηρ ἴπε Ἱπιροβδίρ]α, 
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ἆτανν ἆοννη {ο ἔΠοπιςε]νες {ο ΠΙΟΟΠ.Ι πονν [ πανο 6οπ1θ 
το απάατςίαπς 1ἱ Γαἰτ]γ ννε]]. Απά Τ αςεὰ {ο επνγ Αγίς- 
τοῖ]α αἲ Έπηος Ῥοσααςε, Ρείπσ α παϊῖνε οῇ 3ἰασεἶτα--- 
Φἰασείτα ν΄ας α νί]]αρε ἵπ ἴμο Γεγπίζοτγ οἳ Ο]γπίμας--- 
απά Πανίης Ῥεοοιπε ἴΠε ἴδασ]ᾗεν οἱ Αἰεχαπάςν απά απ 
ασπαἰπίαποο ος ΡΠΙΠΗΡ΄ς αβίεν ἴλπε οαρίατε οΕΟ]γπίλας, 
Ἆε Ρτοισ]{ 1{ αροιαί ἴλαῖ Δίασείγα ννας γεςαετί]ος.” απ 
ἴπεγ ασε ἴο δαγ ἴΠαί Ίο αἶοπο Παά Ἠαά ἴμε σουᾷ 
{ογίαηπα ἴο Ῥδσσπιο {οαπάετ οἱ Πὶς {απετ]απά. Βιαϊ 
ππεαπν/μ]]ε. απίζα γεοσηΤ]γ, Γ οππἹε προπ α Ιαίίζον ἴπ 
ΝΥΗΙΟΗ Ἡε οχΒΙΡΙϊς α «παπσε οἱ Ποατί απἀ Ἰαπιεπῖς, 
εαγίηςσ ἴλαῖ «οπιε ο ἴλοςο εοἴί]ενς ατα ἰγγίηο ἴο 6ΟΥ- 
ταρί, ποῖ οΠΙΥ ἴ]μο Κῑπο, Ῥιαΐ αἶςκο ἴλο φαἴγαρς Ίο 
οαπΠε ἴἨεγε, 5ο αν ἴο ἐλννατί απγ σουά οπἴοσπιο απἀ 

ἴο Ῥτενεπί επτε]γ ἴ]με τοςε]επιεπῖ οϐ ἴ]ε οἵἵςγ. 
Ῥαϊ πἍοη 50ΟΠ1Θ Ῥ6χσδοης, οχί]ος απἀ Ποπιε]εςς ας 

«ΊΠεγ νετο, Ίγετε αοἴιια]]1γ αππογεά ϱγ Όλο Ῥγοξρεοί οΕ 
Ἠανίηςο α Ταἰπετ]απὰ απά επ]ογίπς οοηςζαοπα] 
σονετηππεηί 1π Ἱπάερεπάσηςε, Ρα Ῥνοξογγοᾶ ἴο Ῥο 
εοαἰίενεά ἵπ νί]ασες κε Ρατρατίαης ταῖλεν ἴλαπ Το 
Ίανοα ἴμε {ογπα απᾶ παπΠε οΈα οἵἵγ, οι] 1 Ρο ῬτοροΥ, 
1 αξἰς γοι, Το {εε] ςατρχίδε πο πηδ [ζουν ν]αῖ εἶξο ΑΏΠΟΥ5 
οεγίαϊη Ρευδοης 2  Αοοοτά(ἰπσ]γ, ]α5ί ας Απγίστοῖ]ε Ίας 
ντεη ἵῃ Πἰς Ιείίον αξ οπε Νο Ἠαςδ Ώδσοππς θἶο]ς απιἆ 
Ώτεςα οϐ Ἠὶς ἴποιρ]ες-- {ου Ἰο 5αγς Ίε ἶ5 Ποἰάϊπσ αρ 
Πὶς Ππσονςξ---γοι τπαγ οοηδἰἀετ ἴΠαῖ 1 ἴοο απι Πο]άϊπσ 
αρ ΠιΥ οΥΏ ΠΠρΕΥς, αξ γνε]] αξ αΠγ οἴμεν βπρενς ἴπετε 

5 Ῥοΐμ Φίαρεῖτα απᾶ ΟΙγπίνας νεγε ἀαεδίτογεᾶ Ὁν ΡΗΙΙΡ 
ἵῃπ 948 Ῥ.ο. ΤΠποιση ΟΙἰγπίμας ννας πενετ τερα]ί, Ατὶσίοϊιε 
Ῥτεναϊ]εὰ προῃπ ΑΙεχαπάοτ ἴο τεδίοτε Ῥίασείτα. 08. Εαἴατοῃ, 
Αἰεπαπᾶεν Ἱ απὰ ία γίκίοίεΙς Ἠατο. 3τ6 Ε. 

ὃ οτεε] αἰλμ]είες '' πε]ά πρ ἰπεῖν ππρεις ̓) 1ο δἱσπῖεγ αεσερἰ- 
απςθ οϐ ἀείεαί: οἱ. Τπεοοσγίας 99. 198-190. ὮὨὈϊος εχίγανα- 
ραπί Ρηταδῖηρ οἱ ἴ]ε {ογππα]α αξ αρρ]εά ἴἵο Πἰπιςε][ Ρείταγς 
Πὶ5 εχίτειπε εχαδρετα!Ίο. 
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ον] πε ο / » 9 ΑΕΔ τρο σς ον 
11 αιἱρειν και εἰ τινες εἰσιν ετεροι. και γαρ δὴ πλεῖον 

ἴσχυσεν ἡ τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων κακοδαιµονία 
- - - ”/ 

τῆς τοῦ ᾿Αριστοτέλους σπουδῆς, ὥστε οὐκ εἴασαν 
προβῆναι τὸ κωμίον εἰς ἀξίωμα πόλεως, καὶ νῦν 
ἔτι ἀοίκητόν ἐστι». ἀλλ᾽ ὅπως μὴ καὶ τοῦτό µου 
διαβάλῃ τις, ὡς ἐγὼ Στάγειρα καὶ κώμην καλῶ 
τὴν πόλιν ταύτην: δύναµαι γὰρ ὀμόσας εἰπεῖν μη 
δεµίαν ἄλλην πόλιν ἐμοὶ κρείττω πεφηνέναι, κἂν εἰ 
μόνον εἶχε τὸ χαλκεῖον τὸ τοῦ δεῖνος, ὃ ὃ ἐγὼ κατ- 
έλυσα ὁ τὰς πόλεις πορθῶν καὶ τὰς ἀκροπόλεις ." 

1 Ἵνα δ᾽ οὖν μὴ ἐπιλάθωμαι οὗ χάριν ἀνέστην, 
5, - ” / 

ἁμάρτημα ἴσως ἤμαρτον ἀνθρώπινον. νῦν οὖν τίνα 
µε βούλεσθε ὑποσχεῖν ζημίαν ἀντὶ τούτου τοῦ 

ἊἎ - 

ἁμαρτήματος ἢ τί ποιεῖν; ἀξιῶ συμβούλους ὑμᾶς 
γενέσθαι; πότερον καθελεῖν µε τὸ ἔργον ταῖς ἐµαυ- 
τοῦ δαπάναις τὸ γεγονὸς καὶ ποιῆσαι πάντα ὁποῖα᾽ 

13 ἦν πρότερον; ἀλλὰ ἴσως οὐ δυνήσοµαι. ἢ τί πρὸς 
θεῶν; εἴπατέ µοι. ἐγὼ μὲν γὰρ ὤμην ὁρῶν τὰ 

- / ”/ 2. ε) / 

τοιαῦτα πόλεις ἄλλας Φφιλοτιμουμένας, οὐ µόνον 
Ν Ν Δ 3 / / ΔΝ / Δ / 

τὰς κατὰ τὴν ᾿Ασίαν λέγω καὶ Συρίαν καὶ Νιλικίαν, 
ἀλλὰ ταύτας τὰς ἀστυγείτονας καὶ πλησίον, τὴν 
τῶν Νικομηδέων, τὴν τῶν Νικαέων, τοὺς ἴαισα- 
ρεῖς τούτους, εὐγενεῖς μὲν ἀνθρώπους καὶ σφόδρα 
ἙἝλλ λὺ δὲ / - ς / ε) 

ηνας, πολὺ δὲ µικροτέραν τῆς ἡμετέρας οἱ- 

1 κἀμὲ νομίζετε καὶ τοὺς ἰδίους δακτύλους αἴρειν (1Τ08ΡΥ: 
τοὺς Ἰδαίους κἀμὲ νομίζετε []Β. τοὺς Ἰδαίους κἀμὲ νομίζετε καὶ 
τοὺς ἰδαίους δακτύλους αἴρειν ΝΙ. 

3 ἀκροπόλεις] νεκροπόλεις ΊΝ Π]αππονγ](α. 

1 Ἠετε Πίο 5εεπὶ5 ἴο οοπίτας]οί ποῖ οΠπΙγ νμαῖ Ἠε Πα δαϊά 
αἲ ἴπε Ῥοερ]ηπίηρ οἱ 6 9 Ῥιῖ αἶδο ἴπε εχρτεςς ἴεβίπιοηπγ ος 
Ῥμαίατο] απ ἴπε αλλου οἳ ἴπε Ἐπία 4γιβίοίεἰίᾳ Ῥτενίοιδ]Ιγ 
οἴἴεα. Ὠῖο πιαγ Ἠανε Ιπ[εγγεὰᾷ Ετοπι ἴμα ἴοπε οῦ Ατὶςιοῖ]ε᾽ς 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΡΗΝΥΕΝΤΗ ΡΙΡΟΟΒΡΕ 

γε. Έον ἵηπ γαῖῃ ο Ιη{αἰιαίίοιπ οϐ ἴποςο {δ]]οννς 
Ῥτονθεά πποτε ἴλαἨ α πιαῖοι {ον ἴμο οχογίίοης ος 
Απίδίοϊ]ε. 5ο ἴΠμαϊ ἴ]ποεγ αῑά πο ρονπαξ ἴπε ρείιίγ 
νή]ασα ἴο στου’ ἴο ἴπο ναπ]ς οϐ α οἵίγ. απ ἴο ίς 
ἆαγ ἴπε εροῖ ἰς ππΙηπαβί ες." Ραϊ Ἰεξ πο οπς «ἶαχοα 
πιο νΠὮ οα]]πο ἴλὶς οἰίγ οἳ ουν α Δίασείγα απᾶ α 
νή]αρε : {ον 1 «αη ἆοσ]ατε οἩ οαἳ] ἴ]λαῖ πο οἴπεν ον 
Ἠας αρρεαγεᾶ ἴο πις ππογο εχοε]]οπί, ενα νεο 1ξ ἴο 

Ῥοψ5εςς οπΙγ ἴπε «πα μγ οἱ 3ο-απά-σο, Ισ] 1, τε 
"φασκεν οἱ οϊες απαᾶ οἰίαάε]ς, 5 ἴοτοε ἆονη. 

ἨΠονοενεχ, ἴλαϊ 1 πιαγ ποῖ {ογσεῖ τε τεαςοπ νἩγ 
ἴοο] ἴΠε ἤοου, Ρετπαρς Γ πανε Ρεεπ σι]{γ ο{ α Παππά 
εντου.". ΥΝΕΙΙ επ, ν]λαῖ ρεπα]ίγ ἆο γοι νναπί πιο ἴο 

εαβεν πουν ἵπ ραγππεηῖ {ον τΠίς εγγοΥ, ο γλαῖ ἆο γοι 
ΝΕ πια ἴο 4ο 2 1 αξίγοι ἴο ρἶνετπθ γοιν αἀνίος. 
Ὀμοι]ά [ ἵεαν ἆονπ αἲ ΠΥ ΟΝΠ οχρθηςα Εἶλο γνοτ]ς ἔλιις 
αχ αοοπηρΗςδῃεὰ απιά πηα]κο ογουγἰλίπο ]αςί ας 1 ννας 
Ρεΐονε  Βιαϊ ρεγπαρς 1 «Πα]] ποῖ Ῥο αΡ]ο ο ἆο 5ο. 
Ον ν]αῖ 5Πα]1 Γ 4ο. ἵπ Ηεανοεπ)ς Παπιθ2 Το τα] πιο | 
Έον 1 ἰποασλί α5 1 ρενοείνοά ἴπαῖ οἴπει οἶος Ὕγεγε 
απαρίοις ἵπν 5αοἩὮ πα ίίους-- πο ΠΙογΕΙΥ ἴ]μο οἶίος 1ῃ 
Ασία 5 απά Ἀγτία απ ΟΗοῖα, Ὀαἳ ἴλοςο ποϊσΏρουτίπρ 
αῑϊοες «ο οἶοδο αἲ Ἰαπά. ἈΝιοοπιθάία, Ἀίσοασθα, απαά 

(απ εδαγθα ὃ γοπάοτ, νε]]-ρονπ Εο]]ς απ νοτγ «τες. γοεῖ 
οοσοιργίπρ α ο γ πΙοὮ «πηα]]εγ Παπ ος ΟΝ/Π τ---ᾱπᾶ 

Ιείτεν ἴμαί αξἴεν περοΒαῖοπς Παᾶ 6οπε {αγ εποΙρΏ {ο γατγαπῖ 
μα Ῥηναςο ''Γοιπάος οἳ Πὶς {αϊπεγ]απά  ἴ]ο ρτο]εοί «αΠΠο Το 
παρ η. 

5 Ῥ]ο Ίια5 α σοοᾷ ἄεα] ἴο 5αγ οπ ἴ]ο 5αρ]εοί οϐ Μῖς 5ιπΤ αγ 
Ἱῃπ ΟΥ. 40. 8-9. 

5 ὨΩμποίῖπς Πὶς ἀεἰτασίους. 
4 Ῥγεδιπιαβ]γ ἴἶπε αιτοΥ ος ποῖ Ιεανῖπρ Πὶς Γαϊποτ]απὰ αν 

αῑᾷ ἴ]πε ΡΗΙΙοδορΒετς Παπηθς ἵπ 5ξ 2-9. 
5 Ἔμο Ἠοππαπ ρτονῖησε οἳ Αδία. 
6 ΤΑ]ε 15 Ίςκποννπ οἳ ἰπίς (αερατεα. ᾖΠ5 νετ Ιοσα[ίοι ἶ5 α 

πιαϊζζεν οἱ ἀἱδριιῖςε. 

ΝΟΙ,. 1ν κ Φοτ 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΣΤΟΜ 

κοῦντας πόλιν, καὶ τοὺς πολιτευοµένους παρ᾽ ἑκά- 
στοις, ἐὰν καὶ περὶ τῶν ἄλλων διαφέρωνται;' τά γε 
τοιαῦτα ὁμοφρονοῦντας, καὶ τὸν αὐτοκράτορα 
τοιαῦτα ἐπιστέλλοντα τύχη τινί, ὅτι βούλεται πάντα 
τρόπον αὔξεσθαι τὴν πόλιν ὑμῶν--ἐπιτρέφατε δὲ 
ἀναγνῶναι τὴν ἐπιστολήν, ἐπειδὴ τὴν τοῦ ᾿Αριστο- 
τέλους μακρὸν ἦν καὶ περίεργον--ὤμην καὶ παρ᾽ 
ὑμῖν ταῦτα ἔσεσθαι, καὶ μηδένα λυπήσεσθαι τῆς πὀ- 
λεως κατασκευαζοµένης. καὶ τοῦτό γε ἀπέβη τοι- 
οὔτον: καὶ γὰρ ἔδοξεν ὑμῖν ταῦτα καὶ πολλὰ” καὶ 
πολλάκις συνεισεφέρετε αὐτοὶ καὶ προεθυμεῖσθε. 
ή οὖν βούλεσθε; ἐγὼ γὰρ ὄμνυμι τοὺς θεοὺς 

ὑμῖν ἅπαντας, ἡ μὴν ἀντὶ τοῦ λυπεῖν ὑμᾶς ἢ τινας 
ὑμῶν ἢ δοκεῖν βαρὺς οὐκ ἂν ἑλοίμην ἴδιά μοι 
γενέσθαι τὰ Δαρείου βασίλεια] ἢ τὰ Κροίσου ᾖ η τὴν 
οἰκίαν τὴν πατρῴαν τὴν ἐμὴν χρυσῆν τῷ ὄντι, 
ἀλλὰ μὴ ὥσπερ ὀνόματι µόνον τὴν τοῦ Νέρωνος 
καλοῦσιν. οὐδὲ γὰρ ὄφελος οὐδὲν οἰκίας χρυσῆς, 
οὐ μᾶλλον ἢ χύτρας χρυσῆς ἢ τῆς πλατάνου τῆς 
ἐν Π]έρσαις. πόλεως δὲ ὄφελος" εὐπρεποῦς γιγνο- 
µένης, ἀέρα πλείονα᾿ λαμβανούσης, εὐρυχωρίαν,' 
τοῦ μὲν θέρους σκιάν, τοῦ δὲ χειμῶνος ἥλιον ὑπὸ 

1 διαφέρωνται ΕΠΙΡΕΓΙΗ5:. διαφέρονται. 
} καὶ πολλὰ ε]εῖεὰ Ὦγν Ατηϊπη. 
ὃ βασίλεια Ἠεῖξδκε: βασιλέως. 

4 ΑΡΙΟΥ ὄφελος Επιρετίας ἀε]εῖες οὐδὲν. 
δ πλείονα] ἠδίονα ΝαβεΓ. 

6 εὐρυχωρίαν] δι εὐρυχωρίαν (4βα1ΡΟΠ. 

1. Τμε ]είίεν Ίενγε τεβεγγοᾷ {ο πιαγ Ὕγε]] Ῥε ἴπε 5αππε ας ἴ]ιο 
οπε ππεπ]οπας ἵπ ΟΥ. 40. ὅ.  Έτοπι ἴπαῖ Ῥαδδαρε νε ραΐπεν 
Όλαί Όλε Ῥτοσοηριι]5 οῇ ΒΙΗχγηῖα παὰ Ῥεεῃ οογγεροπά(πᾳ νζ]α 
Έτα]αἨ νι α νίεν; Το Ἱπιρτονίπρ οοπΙΠοπς ἵπ Ῥτιηρα. ἜΤ]α 
Παἴγα ΟΕ 516 οοΥΓΕΞΡΟΠάΕΠΟΕ πιαγ Ῥο Ἰπβεγγεὰ ἔτοπι ΡΙΗΠΥ 5 
ΙΠπίεγομαηρε οἱ Ἰε[ίοις νι Έτα]απ (5εο ΠπἰτοδιοΙοπ). Τη ἴπε 
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ΤΗΕ, ΕΟΒΤΥ-ΡΕΝΕΝΤΗ ΡΙΞΟΟ ΒΡΕ 

Ὠιαί ἴποςε νο επ]ογεᾶ ἴ]ο τὶσ]ηἰς οἳ οἰΗΖοπςΠΙρ ἵῃ 
εας] οἳ ἔπεςε οἵας, πο πιαζίαν ΙΓ ἴΠεγ ἀϊβενεα οο- 
εετηΐπο οἴῃει ππαϊίίενς, αρτοεᾷ ΟΠ 51οἩ πιαϊίονς ας 
ἴμοδε; απά ἰπαῖ ἴμο Επηρετοῦ., αξ Ἰαο]ς γννοι]ά Ἰανο 1, 
γας δεπαίπο νε πςίγισίῖοις Το Ελπίς οΠοοῖ, ταἴίπο 

Ὠπαί Πε νήςημος γοιτ οἵἵγ ἴο Ῥο ἀονε]ορεά ἵπ ΘνεΥΥ 
νναν Ἱ---ρας ]αςί Ιεῖ ππε τοαά γοι Πίς Ιεζίον. «ἴποο 1 
Ψοι]ά ἴακε ἴοο Ίοπρ ἴο τεας ἴ]ε Ἱείῖοι ος Απίκτοι]ς 
απ 1 ννοι]ά ποῖ δα” νογίἩ ἴμο ἱτοιρ]ο---[ Γποιρηῖ, ας 
1 ἵνας δαγίπς, ἴμαῖ Τ νου] Ῥε ἐλίς γναγ ο. γοιι 

Ῥεορ]ε ίοο, απᾶ ἴλαῖ πο οπς νο] Ώο νεχοὰ Ῥοσσςο 
Όλα οἳἵγ ννας Ρείπο οπηρε]]ςΠεᾶ. Απά 5ο Τατ ας ἴΠαϊ 
ἶς οοποθγπες 1ϊ απο οαῖ ας [ Παὰ εχρεοίεᾶ: {ου γοι 
αρρτονεά ἴπεςερ]απς, απά γοι γοιτςο]νος πιαςο ΠΙάΠΥ 
απά Εγεφιεπῖ οοπἰτριίοης απιά «Πονγεά γοινςε]νες 
οπ{μιςίας{ίο. 

Ὑγμαϊ, ἴπεπ, ἆο γοι να Του 1 νεα ἴο γοι ΡΥ 
41 Όλο σος. ΙΕ 1ξ πιοαπῖ ρΡαΐπίπς γοι, οἨ ΑΠΥ απ1οης 
γοι, ος Ρεΐπσ ἴποισλί α πιήςαπος, [ «Ποι]ά ποῖ ο... 
ἴο Ἠανε {ΟΥ ΠΙΥ νοτγ ΟΝΠ ἴμε ρα]αςο ος Ὠατείῖας ος οϐ 
(ωοσδας, ΟΥ ἴο Ἠανε πιγ ον αποθδίγα] ἀννο]]ίπο σο]άστ 
Ίῃ νετγ ἴταῃ Ιπςῖσας οἱ ἵπ παπχο α]οπο Π]κο σας ποιιςα 
οἳ Ἀενο.” Τον ἔπενο ἶ5 πο αἀναπίασο ἵπ α σο]άεπ 
Ἠοιδε αΠγ πποτο ἴπαπ ἔποτο ἵς ἵπ ἃ σο]ᾶσιι Ροξ ος 1π 
ἴμο Ῥοευείαπ ρ]απο ἴτος.”.  Οπ ἴ]μο νο παπα, ἴμογο ἶς 
αἀναπίασε ΝἨεΠ α οἵἵγ Ῥοσσπιος σοος-]οοκίπς, ΝῆΠεῃ 
Π{ οεῖς πΟΥΟ αἲγ, ΟΡΟΠ 9ρασο, «Ἠαάε ἴπ ΙΠΩΠΙΟΥ απά {Π 

Ρτεβεπί Ιἠδίαποε ἴ]ε 1είίεν ἔγοπα ἴ]πο Επαρεγογ παιδί πανο Ῥοεῃ 
Ὀτίοί οἳ ο νοι]ὰ Πατα]γ Πανε τεδιπιοά Πὶ5 βδεπίεπσε αξίου 
ΠανΙπρ τεας 1. 

} Νετο᾿ς ἄοπιμκ αλγεα Ὕναδ α 5αρεπάοιις οοπχρίεχ, Πίο 
Ίο δἰατίοὰ ἴο Ὀη]]ά αξίοι ἴ]λο στεαί Βτε οΕ Α.Ρ. 64 Ὀαἱ πενεν 
οοπιρ]είεᾶ. Τί αῑὰ ποῖ Ίοπβ 5αγνίνε 5 ἀθαίμ. πο Οο]ος- 
Β6ΙΙΠΙ οοσρίε5 α Ῥοτίίοῃ οἱ ἴπε ϱγοιπά πι Πτι επο]οδεᾷ. 

3 Οοπιπιοπ]γ οα]]εὰ ρο]άεπ. Ο8. Ον. 6. 31. ὅτπ. 19 απὰ 
Πετοάοίιις Τ. 97. 

κ) 
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Φ. 3 Δ / Δ - ” {ῥ . / 

στέγη, ἀντὶ φαύλων καὶ ταπεινῶν ἐρειπίων οἰκή- 
ε 4 Δ δ. / ”/ ο ο µατα ὑψηλὰ καὶ μεγάλης πόλεως ἄξια": ἵνα ὥσπερ 
.- -- Αα. 4 

ἐπὶ τῶν εὐγενῶν πώλων καὶ τῶν σκυλάκων τὸ 
ε -- ” . ΔΝ 

ἐσόμενον μέγεθος εἰκάζουσιν οἱ ὁρῶντες, ἐὰν ἢ τὰ 
-- 5 ΔΝ Δ / ΑΔ Δ Ν ΔΝ 

κῶλα ὑψηλὰ καὶ µεγάλα, ἐὰν δὲ ταπεινὰ καὶ 
- / - - σα ”/ 

ἀναυξῆ, φασὶν ἀεί ποτε μενεῖν τοιαῦτα, οὕτως έχη 
Ν ῃᾳ ὃς 

καὶ περὶ τὴν ἡμετέρὰν πόλιν. 

᾽Αλλὰ τί µοι περὶ τούτων νῦν λέγειν; καλῶς µέ 
-- - - / 

τις ἀήδόνα ἔφη τῶν σοφιστῶν, λοιδορῆσαι βουλό- 
- . - Δ .” 5 

µενος' διὰ τοῦτο, ἐμοὶ δοκεῖν, ὅτι καὶ τὴν ἀηδόνα 

γλώσσαργόν φασιν οἱ ποιηταί. ἴσως δ᾽ ἂν ὅμοιος 

εἴην τοῖς τέττιξι' καὶ γὰρ ἐκεῖνοι πρὸς τὸν ἥλιον 
- ” ΦΚ ΗΡΕΜΗ σολ » / 1 

διψῶντες ἄδουσιν ὑπὸ ἀνοίας οὐδὲν ὠφελούμενου. 
πλὴν τοσοῦτό γε µόνον οὐκ ἄξιον ἴσως παραλιπεῖν 

περὶ τῶν μνηµάτων" καὶ τῶν ἱερῶν, ὅτι τοὺς 
ε) / }ὰ . / ” ” . [4 

Αντιοχέας οὐκ εἰκός ἐστιν οὐδενὸς ἄψασθαι τοι- 

ούτου' πολὺ γὰρ πλείω τόπον ἐποίουν τοῦ παρ᾽ 
ε - Ὡωὶ Δ 

ἡμῖν, ὧν ἡ πόλις ἓξ καὶ τριάκοντα σταδίων ἐστὶ 

τὸ µῆκος καὶ στοὰς ἑκατέρωθεν πεποιήκασιν: οὐδὲ 
ΔΝ Αα. Ν - 

τοὺς Ταρσεῖς οὐδὲ μὴν" Νικομηδεῖς, οἳ ἐφηφίσαντο 
/ - 

τὰ µνήµατα µεταίρει. ὁ δὲ Μακρῖνος, ὃν εὐερ- 
/ 5 / α. / Δ - 

γέτην ἀνεγράψατε τῆς πόλεως, τὸ Προυσίου τοῦ 
/ - / - - 

βασιλέως μνημεῖον µετήνεγκεν ἐκ τῆς ἀγορᾶς καὶ 
Δ .] / / 

τὸν ἀνδριάντα. οὐδεὶς γάρ ἐστι παρ᾽ ἐκείνοις 

1 Οἱ. Κοοκ, 640. ΤΠ. Δάεδροία 408. 
Ὁ Ἡ µνηµάτων Βε]άεῃπ : ὑπομνημάτων. 

ὃ πλείω Ἰεϊδκο: ἐλάττω. 4 μὴν ΘΟΠΗΥ : νῦν. 

1. Ατ]δίοί]ο. Πἱ51. πι. 500 ϱ---δ01 α, ποῖες ναί ἴπε γοιπρ 
ΟΕ ἴπε Ίουνετ απ]πια]5 ἀενε]ορ Ἱπ Ῥτοροτίίοπ ἴο ἰΠεῖν Ἱερς. 
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νηίοι σαηςΠίπςο Ῥεποαίῃ ἴ]μο «Πο]ίον οἱ α τουξ, απά 

πποῃ, ἵηπ ρ]ασς οἳ οπεαρ. 5ᾳπα! Ὕτεο]ς οἳ πουςες, 1ζ 
σαΐης εἰαίε]γ οὐϊβεες ἴ]αί αγο ΝοΙΠΥ οϐ α στοαί οἵίγ., 
ἴπα Ριτρο5ο Ροΐπο ἰλαῖ, Ίαςί αξ νν ΠΕ] ννο]]-Ώγος οοἷῖς 
απά ραρρίες., ωοςς Νο 5ος ἴποπι ος {ογοσαςε τλμεῖτ 
Εαίατο Πεϊσ]ῖ 1{ ἔ]λο Ίοσς οτε Ίοπς απά 5ανάν, ποεγθεας 

1 Όπου αντε οι απά «ωπίσς Τηθ καν ἴμογν γη] ανν αγ5 
τοπηαῖη 5ο. τῆς 1{ παν Ῥο αἶςο ν΄ ΠὮ ο ον. 

Ῥαϊ ναί αξο ἵς ἴΊποτε ἵπ Πιν 5ρεακίπσ οϐ ἴΠεςο 
Ὠησς πον 5 Όπο οἱ ἴμο 5ορΗϊςίς ἀῑά ννε]] ἴο οα1] πιο 
α πἰσηησα]ο, ἴποισῃ Ἡο Ιπίοπάεά Πἴ ας απ Ἰπςι]ες Ες 
ΤΘάΣΟΠ. πο ἀομΡί, ἵνας ἴΠαῖ ἴμο Ρροεῖς οα]] ἔῃο π]σῃί- 
ἴῃσα]ε α γεξοππς οπαίίοτεν. Ὀπῖ ρογμαρς Τ πιαν ὂο 
κο ἴ]ε οἰσαάαε: Τον νε Ῥραγομοά πα ἐπῖνςε Έγοπα 
εχροξιγο Το {Πο ςαῃ, ἴπου σης οί ο/5μοςεν {ο]]γ. εἴπος 
Ώπογ αγο ἵπ πο ψήςο Ρεποβίοά {πετοργ. Υεί ρεγπαρς 
1 «Ποιι]ά ποῖ {α1] {ο αἆά ἐπίς πιο αἲ Ιεαςί οἩ πο εαῦ- 
1εοῖ οἱ ἴ]ε ἴοπιῦς απά ε«Πτίπος, παππο]γ, ἐπαῖ 1{ ἰς ποῖ 
ΠΚκε]γ αῖ ἴ]ο Ῥεορ]ε οἩ Αποςι αῑά ποῖ Ίαν Παπάς 
προπ απγιῃίπσ ο Πὶς ΚΙπάς ἴλο τοασοῃ 5 ἴπαῖ ἴπεγ 
νγεγο Ρρτον]άϊποσ ΠΙΙΙΟΩΏ Ποτο οσο λατ νο ατθ, ΓοΥ 
Επείγον 15 ΕΙγίγ-εἰν σἴαάος ἵπ Ἰοησίῃ απ ἴΠεγ Ίανε 
οοπκίταοϊεὰ οοἰοππαςος ο Ροί] εἶάεςῖς που ἶς 1 Π]κο]γ 
Ὠιαῖϊ ἴῃο Ῥεορ]ε οἳ Τανςας ἀῑά πο εἴίΠονς πον Ἱπάςεά 
λε Ῥεορ]ο οϐ Νϊοοπιοαία, ΝΤΟ Ῥαςςοά α τοςο]αίοπ [ο 
ἱταης{ογ ἰΠοῖν ἴοπιῦς. Απα ΜΠαονίπας, νηοπα γοι Πάνα 
γοσοτάσᾶ ας α Ῥοποίασίου οἱ ἴμπο οἵἵγ., γοπιονοά {ο 
Όνα ππαγκεῖ-ρ]ασο ἴλο ἴοπιρ οϐ Κίπο Εγιηδίας ὃ απ Ἠὶς 
εἰαΐπε αξ νε]. Τπε εχρ]απαίοἩ ἴς ἴλαί ἴ]ο οτες 

Σ Ἴμπο εκἰεηξίνο οοἱοππαᾶες οἳ Απίιοςα οἩ ἴπε Οτοπίας, 
Ὀμ]τα οἳιγ ἵπ ἴπε Επιρίγε, ἵεγε ἀοιβί]εςς οϐ τοσεπῖί οοπδίγις- 
Ποπ (οξ. ΟΥ. 40. 11) απά πιαγ νε] ἨΠανε πορεςςιαίεά ἴπε 
τειπονα] ο ἴοπιῦς απ 5Ἠτίπος. Τατσις ἴοο Πας τεσεπ!ί]γ Ώεεῃ 
αο[ῖνο η Ὀι]άίπρ (10ο. οἶέ,). 

5 Ῥοιπάετ οἱ Ῥτιρα. 
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ΡΙο ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

φιλόπολις ἀνὴρ. οὐδὲ" ἐπιμελὴς περὶ τοὺς θεούς" 
ἀλλὰ παρά γε ἡμῖν ἦσαν πολλοί. 

Πλὴν ταῦτα μὲν ὅπως ποτὲ δοκεῖ" τί γὰρ 
-- - / 

ἐμοὶ τῆς ἐνθάδε στοᾶς; ὥσπερ οὐκ ἔχοντά µε ὅποι 
/ - Ν / εν) / νὶ βούλομαι περιπατεῖν, τὴν Πουκίλην Αθήνησι, τὴν 

Περσικὴν ἐ ἐν Λακεδαίμονι, τὰς ἐν τῇ ̓ Ῥώμηῃ τὰς χρυ- 
σᾶς, ἐν ταῖς τῶν ᾿Αντιοχέων, τῶν Ταρσέων, μετὰ 
πλείονος τιμῆς, ἢ µόνον ἐξιόντα µε καὶ περιπατή- 

- Δ ”/ .] / -- » 3 ”/ 

σοντα, τῶν δὲ ἄλλων οὐδένα πολιτῶν. ἀλλ᾽ οὔτε 
γυµνάσιον ἐν πόλει μόνος οὐδεὶς ἔχει γυμναζόµενος 
οὔτε στοὰν οὔτε βαλανεῖον οὔτε ἄλλο. τῶν δηµο- 
σίων οὐδέν. ἢ ἐγὼ) τετύφωμαι καὶ ἀνόητός εἰμι. 

15 Πλὴν ὅ γε ἠξίωσα, ,συμβουλεύσατέ μοι. ὡς ἐγὼ 
βο υλόµενος ὑμῖν ἀρέσκειν πάντα τρόπον ἀπορῶ. 
νῦν γὰρ ἐὰν ἅπτωμαι τοῦ πράγματος καὶ σπουδάζω 

Αα / 

γίγνεσθαι τὸ ἔργον, τυραννεῖν µέ φασί τινες καὶ 
κατασκάπτειν τὴν πόλιν καὶ τὰ ἱερὰ πάντα. δῆλον 
γὰρ ὅτι ἐνέπρησα! τὸν νεὼ τοῦ Διός. καίτού τοὺς 
ἀνδριάντας" ἐκ τοῦ µύκωνος ἐρρυσάμην, καὶ νῦν 

ἐν τῷ φανερωτάτῳ κεῖνται τῆς πόλεως. ἐὰν δὲ 
τὴν ἡσυχίαν ἄγω, μὴ βουλόμενος µηδένα στένειν᾿ 
μηδὲ πρβλ µήδενί, βοᾶτε ὑμεῖς, Γιγνέσθω 

1 ἀνὴρ οὐδὲ ΕΠΙΡετΙΙ5: οὐδὲ ἀνὴρ. 
5 δοκεῖ ἨΠαρετΙς: ἐδόκει. 

5 ΑΕἴεγ ἐγὼ Αγπῖπι α4ᾷς µόνος οὕτω. 
4 ἐνέπρησα Ἠεϊδκε: ἐνέπρησαν. 

δ Λιός. καίτοι (ΤΟΒΡΥ : Διὸς καὶ. 
6 ΑΕίεΓ ἀνδριάντας Ἠεϊδ]κε 5αδρεοσ[εᾷ α Ἰασιπα. 

Τ µύκωνος (3ββ5. μυλῶνος (4δ81ΡΟΠ: μυδῶνος ΟΥ µύδωνος. 
ὃ. στένειν] στείνειν Εππρετίς. 

1 5ο παπιεςᾷ {ου 15 πιτα]ς. ἴπε νγοτ]ς ος πιοδῖ ἔαπποιις ατῃςίς, 
Ἡ ννας ἴπο πιεείπς-Ρρ]ασε οΓ ἴ]μο Φἱοἵσς. νο ουγοᾷ είν παπι 
Το ἴπαῖ {αοί. 

5 ΑοσοτάΙηπρ ἴο Ραμδαπίας (9. ΤΙ. ο), Π ννας Ῥαἲ]ὲ ἔγτοπι ἴπε 
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ΤΗΕ, ΕΟΕΒΤΥ-ΦΗΝΕΝΤΗ ΡΙΦΟΟΙΗΞΕ, 

1 Ἠανε παπιεᾷ Ἠανε πο οπε νο ἰς ραρ]ίο-ερίγίτεά ου 
εογαρι]οις ἵπ το]ρίοις πιαζίους: ας 106 λα ΠπιαἩπγ 
5ο] ! 

Ἠονψενετ, Ἰτιδῖ σιζ γοιγρε]νες ἵπ ἴπεςε πιαί[ίενς. 
Έον πιηαῖ «ΟοποετΏ οἱ πιῖπο ἴς ἴμο οοἰοππαςάς ἵπ τΠίς 
οἵἵγ ὁ Ας ΙΕ Τ οοι]ά ποῖ Ρτοπιοπαᾶς ἴπ αΠΥ Ρρ]ασο 
Ῥ]εαςοα-- ἵπ ἴῃο Ῥαϊπιοά ῬοτοἨμ αἲ ΑἴμεηςΙ ἵπ ἴμε 
Ῥετοίαπ ῬοτοἨ αἲ Βρατία. ἵπ ἴλο σο]άεπ οοἰοππαᾶες 
ἵη Ἠοπια.” ἵπ ἔποςο οἳ ΑπῑΙΟΟΙ πα Τατςιις- -αἰιεπάεἆ 
ΡΥ πιατκς οϐ στοαίεν τεςρεοί. οἵ ας 1 1 οχρεο[ῖεᾷ 
Ὠιαϊ Τ αἶοπο εΠοι]ά ςα]]ν {οτί απά Ῥτοπιεπαᾶςε 
πο οἶμπει οἰίζεπ!ι” ἍὮἩΝΊγν. πο οπο ας εἴἴπει α 
παπ]οῖρα] σγτηπαςίαπη αἲ] ο ΠΙπιςε] Ὕνογε Ἠςο εχε- 
οἶδες οἵ α οοἰοππαάίε οἵ α Ραϊμ ον απγ οἴπει ραβ]ο 
«ἰγαοίατο. Ον οἷεα 1] Ἰανο Ῥοασσπιο ἀεπιεπίαά απά 
{οεβ]ε-παϊπα εᾱ. 

Ἠονενετ, αξ Τ Ἠανο τοιοδίεᾷ” σἶνε πιο γοιΥ 
αἀνίοςο. Έον ἴποιρσῃ 1 ἴς πιν ἀοσίτο [ο ρ]εαδο γοι ἴπ 
ενετγ Ίναγ ροςείρ]ο, Γ απι αἲ α Ίος. Γου ας ἴμίπσς ατα 
που, Ἡ [ {αλα ἴμε Ῥαρίπεςς ἵπ Παπα απ ἴἨγ Το σεῖ ἴμε 
ννοχ]ς ἆοπα, 5οπις Ῥογεοῦς δαν Τ απι απο ἴ]λο ἔγγαπί 
απ ἴεατίπο ἀοννπ πο οἵιγ απ αἲἲ ες ο“ Ἔον ος 
εοιγςς ΤΕ ννας Τ πο «οξ Βτο [ο ἴια ἵοππρ]ε οἳ Ζειας ] 
Ὑεῖ Τ «ανεᾷ ἴμο κἰαίαες οπα ἴπε σογαρ-ρί]ο, απά 
ΠΟΥ’ ἴΠογ αγε Ρ]ασεά ἵπ ἴλο πιοδί οοπδρίσποις 5ροῖ ἴῃ 
Όιε ον. Βιϊ Εξ, ο ἴ]λο οοίΤαΥΥ. Γ Πο]ά παγ Ῥεασς, ποῦ 
νηςηῖπς ἴο π]αΚε απγ οΠ6 στοαἩ ΟΥ Το σἶνο οῄἤοπος ἴο 
ΔΏΥ 9Π6, γοι οἳ}γ ουξ,  Τοἳ ἴ]λο Ὕγοτ]κ ρτοσςφςᾶ, οΥ εἶςα 

5Ροῖ]5 ο ἴμε Ῥετεῖαπ λίαν απ Ίνας ἴπο πιοδί ἰγηκϊῖης ογπα- 
ππεπῖ οἳ ἴπο ππαγ]κεῖ-ρ]ασα. 

3 Ῥ]αϊπετ, Τοροσγαβ/η! απα Ἠοπιππιεπίς οἱ «ποῖσπί [νοππ6. 
Ἠδίς 5οπιε ἐΠ]τίγ-ἴμτος οοἱοππαςες αἲ Ἰοππο. 

4 Ὀιο᾿ς επεπηες παν Ἠαγε 5αμςεςίοὰ ἰπαί Πῖς ορετα[ῖοπς 
νγεγε {οτ Πς ον η σταϊΠσαβοπ. 36ε Ππἰτοάιοίίοη. 

508.814. ίδιος 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΝΜ 

τὸ ἔργον ἢ καθαιρείσθω τὸ γεγονός" ὥσπερ ἐμοὶ 
τοῦτο προφέροντες καὶ ὀνειδίζοντες. τί οὖν βού- 
λεσθέ με' ποιεῖν; ὃ γὰρ ἂν εἴπητε, τοῦτο ποιήσω 

Δ Δ - 2/ ς / δὲ 3 ἴρν ἳ δὲ 

καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων οὐδὲν ἀντερῶ, οὐδέ 
ω σν Δ / 

ἂν ᾖᾗ τις ἔργον πεποιηκὼς ὑπὲρ οὗ λόγον μὴ δέδω- 
Αα / 

κεν, οὐδ ἂν ἔτν ποιῶν καὶ χρήματα λαµβάνων 
-- 3 λ 

ἀεὶ παρὰ τῶν κατ ἔτος ἀρχόντων, ὥσπερ εἰς τὸν 
”/ λ 0 (ὃ λ / δὲ Ἂ ζλλ 

ἄπληστον πίθον τάδε ληψόμενος, οὐδὲ ἂν ἄλλο τι 
Δ - 

γίγνηται: τί γὰρ ἐμοὶ τούτων; διὰ μὲν γὰρ τῆς 
στοᾶς οὐ διελεύσομαι;" σαφῶς ἴστε. ἀλλὰ ποιεῖν᾽ 
καὶ ,προσιέναι καὶ παρακαλεῖν τὸν ἀνθύπατον, ὃ ὅπως 
πράως καὶ πρὸς δύναμιν εἰσπράττῃ τοὺς ὑπεσχη- 
µένους, καὶ τοῦτο ἔτοιμος ποιεῖν οὐ µόνον, ἀλλὰ 
καὶ αὐτὸς συµβάλλεσθαι µέρος τῆς ὑποσχέσεως, 

9“ 6 / Ν ” / ο 
ὥστε κουφίζεσθαι τοὺς ἄλλους. µόνον ἕν τι προσ- 

/ ευ] Δ / Δ ς / σα“ / ς - 

τάξατε: εἰ δὲ µή, τὴν ἡσυχίαν έξω βοώντων ὑμῶν, 
- Δ ”/ .] Δ “/ ς 3 / 

μᾶλλον δὲ ἄπειμι. οὐ γὰρ ὥσπερ ἡ ἀλώπηξ κατα- 
φΦαγοῦσα τὰ κρέαῖ οὐκ ἐδύνατο ἐξελθεῖν ἐκ τῆς 

Δ Δ Δ .) - 3 Δ 2 θ - Δ 

δρυὸς διὰ τὸ ἐμπλησθῆναι, κἀμοὶ ἐξελθεῖν διὰ 
τοῦτο χαλεπόν' πολὺ γὰρ γέγονα λεπτότερος ἢ ὅτε 
εἰσῆλθον. 

- / / / Δ 

Καὶ πρὸς θεῶν µή µοι νομίζετε χαρίζεσθαι περὶ 

1 βούλεσθέ µε] βούλεσθε; μὴ Επιρετίας. 
3 οὐδὲν ἀντερῶ αθαάεᾶ Ὦν Ἠεϊςκε. 

ὃ ἔτι ΕΤΗΡεΓΙΙ5: ὅτι ΟΙ ὧτι. 
4 ΑΕΙΕΓΥ διελεύσοµαι Πεϊδκε ας μόνος. 

δ ποιεῖν] πονεῖν (ᾳοε]. 
8 ὥστε ΕΠΙΡΕΓΙΙΙ5: τε ΟΥ καὶ. Τ. κρέα] κηρία (σ9ε]. 

1 ἘΏ]ο ΠΙτηδε]ῇ γνας Ιαἴετ ἴο Ῥε ἴακεπ ἴο ἴαδ]ς {ου ποῖ Πανίπς 
τεπάεγεᾷ απ αοσοιπῖ οϐ εκρεπαίπτες (ΡΗΠγ, Ιείίεγε 10. 81). 
Ροββ1βΙγ. Πονενον, Γ1ο πετε 1» ΓμΙπ]κΙπρ ταίμεν ο ννοτ]ς ἰμαῖ 
πας τοασ]ιεὰ οοπαρ]ε[ίοη ἵπ οοπίταςί νι ννοτ]ς 5Η] ἵπ Ῥτοργςςς. 

3 πε αο[ϊνε Ιπίετεδί οἳ ἴ]ε Ρτοσοηδι] ἵπ ἴπε Επαποία] 
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ΤΗΕ ΕΟΗΒΤΥ-ΡΕΝΥΕΝΤΗ ΡΙΡΟΟΙΗΡΕ, 

οί ν]αῖ Ἠας Ῥεοι. αοοοπιρΗςμεᾶ [ο ἀαίο Ῥε ἴονῃ 
ον! ''--ᾱ- ΕΥ Ελὶς γοι ννογο ααπίίπς απά τεργοας]ῃ- 
ἵηρ πως. Νο]. ν]λαῖ ἆο γοι νδῃ πιο [ο ἆο Του Ι 

η] ἆο νλαίενον γοιι 5αγ, απᾶ ας {ο ονονγ{ῃίπο εἰς Ι 
νΠ]] ταῖςα πο οΡ]εοίΙοπ, πο ππαξίον 1 5οπις οπ6 μάς άοπα 
α 1ου {ου ννμίο] Ίο Ἠας γοπάσνος το ἁοσοιΠ πο. πο 
πηαϊίεν Ἡ ο ἰς 51] αἲ ννοτ]ς απ τοσεϊνίπς Ειπᾶς 
γοσπ]ατ]γ Έγοπα ἴ]πο αππαα] οβ]οῖα]ς, ]αςί ας 1 Ίο ννογο 
ἀθδίίπας Το οοπ(πας γοορίνίπο {μοδα Ειπᾶς {ου ἴ]λο ]αγ 
ἴπλαί πενον Π]]ς, πο πιαξίου ννῃαϊ εἶξο πιαγ ἰἴα]κο ρίασςε---- 
{ου νυῃαί Ἠανε 1 ο ἄο να ἴπαρο πιαϊίονς Του Ι 
«Ἠα]] ποὶ σο Ἰνα]κίπσ ἴμτοιςῃ γοιτ οο]οππαάο, γοι 
ΠΥ Ρε 51γο. Ῥιαϊ ἀο γοιι νής]ι Πιο {ο σο α]ιοαά ντ] 
Όλο ννον]ς, απ το ν]ςίς ἴ]ο ρτοσσής] απᾶ Ῥο .ο Πίτα ἴο 
οο]]εοί ἴποε ςαρεογρίίοής.” οεπ{]ν απ νῃ τος αγά Το 
αὈἰ]γ ἴο Ραγ. Εγοπῃ ἔποςο νμο Ἱανο ργοπιίςοὰ πεως δ 
1 απι τοαάγ ἴο ο ονοπ ἠΠῖς: ποῖ οπ]γψ 5ο, Ραΐ ενοεῃ ἴο 
οοπϊπ]ριίο α ρογίίοι οἳ νλαῖ ας Ῥουπ. παρεογίρεά 
πιγςεΗ, 5ο ας ἴο Πσ]ίοπ ἴμο Ρήγάεν οΕ ἴμο τες. ΟπΙγ 
4ο σἶνο ππε 50116 ἱπδίναοίίοης: οἴπεννίκο 1 5λα]]. Ἰοἱά 
ΠΙΥ Ῥεασο απά ]αεί γοι ολοιῖ---ον ταίπον [ ολα] σο 
αΝαΥ. Γον ιπ]]ο ἴ]ο Γον νο αἲς ἴπο πιθαί απά ο 
ποῖ οεἴ οα{ ο{ {ο οα]ς Ρεσα δα 5ο Πας δα οά Πεγςο]ῦ 
Τ εα]{ Επᾶ πο ἀἰβιοιγ ἵπ σος οιἳ ο ἴμαῖ 56οΓ6. 
{ου 1 Ἰανο σγοννη ΠΙΟ ΤΠΙππεν ματ Τ ννας νε 1 
οαΠιε ΤΠ. 1 

Απά ἵπ Ηεανεπ)ς παπιο ἆοπᾶἝ Ἱπιασίποε γοι ατα 
«Πονήποσ πιο ΚΙπάπεςς νετ γοι οΠοαί αροιαῖ ἴ]ο 

εοιπάπεςς οἩ Πῖ5 Ῥτονίποε ἶ5 5ΠΟΝΠ Ὦγ ἴπο Ἰείίεις οἱ Ρ]ΙπΥ 
(ε.ς. 10. 93). 

ὃ Αοξορ ο. 
4 Ῥ]ο Ὠαςᾷ ποῖ οπ]ν οοπ]ραίοᾶ ϱεπετοιδΙγ (ο8. 5 91: καὶ 

μὴ στοὰν οἰκοδομεῖν μηδὲ ἀναλίσκειν, κτλ.) Ὀιαῖ αἱδο Παὰ 
περ]εοίεὰ Πὶ5 οὗννπ αῇαϊτ5δ Ῥεσαιδε οξ οοΠςΟθΥΠ {οΥ Ῥαρ]ίο ἵπ- 
τετεςῖς (ΟΥ. 40. 9). 
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ΡΙΟ ΟΗΗΒΥΡΟΞΤΟΜ 

- -- ] - τι ] Δ Ὡ) 3 / α] 

τῆς στοᾶς ἐπιβοῶντες. ἐμοὶ γὰρ εἷς ἀνήρ ἐστιν 
αν 3 / 

ὁ χαριζόµενος ἐν τῇ πόλει σχεδόν, ὡς ἐγὼ ἀκούω, 

καὶ μάλιστα προνοῶν τῶν ἐμοὶ συµφερόντων" καὶ 
οὔτε φίλος οὔτε συγγενὴς οὕτως οὐδεὶς ἐμοῦ κή- 

δεται. σκοπεῖτε δὲ εἰ δόξει καλῶς ὑμῖν ὑπὲρ ἐμοῦ 
/ τς - 

λογίζεσθαι καί µε ἀγαπᾶν, ὃς πρῶτον οἴεταί µε 

δεῖν πολλὰ κινδυνεύσαντα καὶ πονήσαντα τὴν ἧσυ- 

χίαν ἐνθάδε ἄγειν' καὶ τοῖς ἐμαυτοῦ προσέχειν καὶ 

µήτε ἠἡγεμόνας θεραπεύειν µήτε ἄλλην ἀσχολίαν 

µηδεµίαν ἔχειν' ἔπειτα σμικρόν τι µέρος εὑρηκότα 
τῆς οὐσίας, καὶ πρὸς ταῖς πρότερον βλάβαις ἔτι 

Δ -- Ρ] - 5 / . / Δ καὶ τῆς ἀδελφῆς ἀποθανούσης ὠφεληθέντα μὲν 
μηδέν, ἀπολέσαντα δὲ πάντα ὅσα τῶν ἐμῶν εἶχε, 

δανεισάµενόν τε ὥστε τὰ χωρία πρίασθαι, τοῦτο 

ἀποδοῦναι τὸ χρέος καὶ τὰ πρότερον ὀφειλόμενα, 

καὶ μὴ στοὰν οἰκοδομεῖν μηδὲ ἀναλίσκειν παρὰ 

δύναμιν’ ἔπειτα συνηθείας οὔσης µοι πρὸς τὸν αὐ- 
/ ”/ Ν ΔΝ / Δ Δ ./ 

τοκράτορα, ἴσως δὲ καὶ φιλίας, καὶ πρὸς ἄλλους 

πολλοὺς τοὺς δυνατωτάτους σχεδόν τι Ρωμαίων, 
ἐκείνοις συνεῖναι τιμώμενον καὶ θαυμαζόμενον, 
ἀλλὰ μὴ παρ᾽ ὑμῖν πρὸς τὸν δεῖνα ἢ τὸν δεῖνα 
εξ / ν. .) δὲ ”/ 3 ὃ - ὸ ν ἡ 

ἐξεταζόμενον": εἰ δὲ ἄρα ἀποδημῶν ἤδομαι, τὰς 
/ / .] / ΔΝ - / Δ 

µεγίστας πόλεις ἐπιέναι μετὰ πολλοῦ ζήλου καὶ 
/ / τρ . / 

φιλοτιµίας παραπεμπόµενον, χάριν εἰδότων µοι 

1 ” κα) . τής 3 - ἄγειν Ἠππρετία5: ἀγαγεῖν. 
2 ἀλλὰ μὴ .. .. ἐξεταζόμενον ἀε]είεὰ Ὦν Εππιρετίας Ῥεσαιδε 

οἳ τεδεπρ]αησθ Τἴο πρὸς δὲ τὸν δεῖνα, κτλ. (5 99). 

1 Τμο ογτονά πιδί πανε 5Ποιίες 15 αρρτονα] ος Πὶ5 Ῥτο]εοῦ. 
2 Ἐτοπι ἰΠὶς ροϊπῖ οπ. 1ο Ιποπίσα]]γ Ῥτεδεπίς ας Ετιεπά]γ 

αἀνίσε νμαῖ πας πανε Ῥθεπ Ποδβ]ε ογἰ]οίδπι οἨ ἴΠε ρατί οἳ 
Ἠἱ5 πππαππες '' αἀγίδεγ.” 
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ΤΗΕ ΕΟΗΒΤΥ-ΡΗΝΥΕΝΤΗ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ 

εοἰοππαάο.! {ον ἴπετε 5, Ε Πιαγ 5αΥ, ΟΠΙΥ 0Π6 ΠΙαΠ ΤΠ 
Όλα ον. 5ο 1 Ἠοαν, νο 5 «Πονίπο πια ΚΙπάπεςς απά 
ἰακίπο ερεσία] Ὀποισ]ί {ου ΠΙγ νν οταν: :. ΠΙΟΥΘΟΝΘΥ, ΠΟ 
οΠ6. ΨΠοίμεν μεν ΟΥ ΚΙΠΕΠΙάΠ. «Ποννς οΟΠΟΘΤΠ {ου πια 
ἵη ἴ]λαῖ νναγ.”. Ῥαϊ οοηδΙάοΥ νν πα γοι νι] τΠΙπ]ς Ίο 
γθαςοής νο]! {π παν Ῥομα]Ε απιά ἰς ἀονοῖος ἴο πι, «θείο 
ἰπαῖ, ἵπ ἴλε Ενςί Ῥ]ασε, ο Ῥε]οενος {Παί αὔἴεν αἲ] πιγ 
Ρεγῖ]ς απά ΠανάςΠίρς 1 «Ποι]ά Ἰνο Ἠονο απΙοί]γ απἀ 
ἀενοῖοε πηγςε]{ {ο πιγ ργ]ναϊο αβαϊνς απά πεϊίῃεν οι]- 
Πναῖα Ῥγοσοηςα]ς ὃ που Ἠανο αΠΥ οἴἵμοι οοοαραΒοή 
8ἱςο. «ἴπος 1 Ἠανο γεοονοεγοὰ οπ]ν α σππα]] ρατῖ ο ΠΙΥ 
Ρτορεγίγ. απά οἶπος, ΟΠ Τορ ΟΕΤΗΥ εαγ]ΙεΥ Ίοδςες, νε 
ΠΙΥ οἰσίον ἀῑεά 1 ποῖ οπ]γ ἀετίνεά πο Ρτοβί {γοπι Ἰου 
ορίαῖα Ραΐ ενεπ ]ο5ϊ ενοεγγ{ῃίπσ οἳ πηῖπε ἐμαῖ «Πο οοἩ- 
μο]]εά " απά Ἰαά ἴο πιακο α Ίσαν ἔος ἔμα Ριτοµαςε οϐ 
ΠΙΥ {αΥπΗ, ο αὖσιιος ἴ]παί Τ «Ποπ]ά τοραγ ἰΠὶς ορΗσα- 
Ποπ. αξ ννοα]] ας "νο οαγ]ογ ἀεβίς, απά ποῖ Ῥο Ραάϊπο 
ὰ οο]οππαάςο ου Ιπουστίηρ οχροηςος Ῥεγοπά τΠΥ αΡΙΠΙΥ 
ἴο οανγς ΓαγίΠεγππογο, ἴπσος Τ απ ΟΠ ἴθγπης ΟΕ ας- 
απαἰπίαησα, ῬΡεγπαρς ονεπ οΕ ΙΠΠΙΠΙΔΟΥ, ΥΙΙΗ ἴπε 
ΈΠΙΡΕΤΟΥ, αξ Ὕνε]] αξ ΙΙ παν οἴμονς νΠο ππαγ Ῥε 
οα]]εά ἴΠο πιοςί ἱπῃποπίία]. απιοπσ ἴπε Ἠοπιαῃς, ε 

εασσοςίς ἰ]λαί 1 «Ποι]ά αξκοοίαϊίο να Έλενα, εΠ]ΟΥ- 
Ίπο ἴπεῖν ορίοειη απ αἀπαϊγαβοη,ὁ Ιηςίοας οἱ Ρεΐπς 

ἴακοῃ Το ἴαδις ἵπ γοιγ ον Ῥεΐοτο πίς οἳ ἴ]ιαί Ἱπαϊνῖ- 
πα]; αραῖη, ΙΓ Τ τοα]]ν Ι]κε {οτείση ἵτανε], [ «Ποι]α, 
Ἠςο δαγς, νὶςῖί ἴηπο οτεαϊοςί οἴίας, οδοογίεᾶ νἩἩ πο] 
επἰΠδίαδπα απᾶ όο]αῖ, ἴ]λο τοοιρίεπῖς οἳ τΙΥ νὶςιῖς Ῥε- 

δ Ῥ]ο᾿ ποβιοῖα] ἀεα]πρς να ἴπε Ῥτοσοπςδι] ἀοπρί]εςς 
ατοιςδεᾷ τεδεηἰππεπϊ. ΤΠετε 5 α 5ἴ1πρ ἵῃΠ θεραπεύειν. 

3 Πε ῬτοβραβΙγ Παὰ Ὠε]ά 6οππε οἳ Πῖδ Ῥτοροτίν {οΥ Ἠἶπι 
ἀυτίηςσ' Πὶ5 οχ]]ο. 

δ Ὦ]ο 5εεπι5 ἴο Ώανο Ῥεοπ Ἰπαϊςοτοεί ἵπ τε[οττίηπρ Τοο τε- 
απεπ!]γ ἴο Πὶς Ιπβιεπί]α] Εγεπάς αἱ Ἠοπιε. ΠΗΙ5 Ρρτον]ποῖα] 
πεϊσηβροιτ5 Πε] 1 αρα]ηςί Πίπη. 
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ΡΙΟ ΟΗΠΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

» ο Ἂ 2 / Δ / / μ 
παρ) οὓς ἂν ἀφίκωμαι καὶ δεοµένων λέγειν καὶ 

/ Ν 1 Ν το / »/ ϱ 3 συμβουλεύειν καὶ περὶ τὰς ἐμὰς θύρας ἰόντων' ἐξ 
ἑωθινοῦ, μηδὲν ἀναλώσαντα μηδὲ προστιθέντα, 
ὥστε θαυμάζειν ἅπαντας καὶ τυχὸν ἂν εἰπεῖν τινας, 

ον / ς ια, αν. / Ν / / » 

ὦ πόποι, ὡς ὅδε πᾶσι φίλος καὶ τίµιός ἐστιν 
ἀνθρώποις, ὅτεών κε πόλιν καὶ δῆμον ἵκηται: 

3 Ν μ - Δ α) ε) / ς / 

ἀλλὰ μὴ δαπανᾶν μὲν ἐξ ὀλίγων ὑπαρχόντων, 
.] - Δ » / δ - ν) Δ - ἀσχολεῖσθαι δὲ ἀσχολίας ἀνωφελεῖς, τὸ δὲ σῶμα, 
θεραπείας δεόµενον καὶ πολλῆς προσοχῆς, κατα- 
φθείρειν ἀμελοῦντα, τὴν δὲ ψυχὴν τοσοῦτον χρόνον 
ἐν ἄγευστον" φιλοσοφίας καὶ τῶν τοιούτων µαθη- 
µάτων, πρὸς δὲ τὸν δεῖνα ἐξετάζεσθαι ἢ τὸν δεῖνα 
καὶ κακῶς ἀκούειν ἐνίοτε καὶ δάκνεσθαι. 

Πρὸς θεῶν ὁ ταῦτα ὑπὲρ ἐμοῦ φροντίζων καὶ 
διαλεγόµενος οὐχ οὗτός ἐστιν ἀνθρώπων ἁπάντων 
εὐνούστατος ἐμοὶ καὶ μάλιστα ὑπὸ ἐμοῦ φιλεῖσθαι 
δίκαιος; ὅταν δὲ ἀκούω λέγειν τινὰ ὡς περὶ 
τυράννου, παράδοξον ἐμοὶ φαίνεται καὶ γελοῖον. 
ἐγὼ γὰρ ἐπίσταμαι τῶν τυράννων ἔργα τοιαῦτα, 
µοιχεύειν γυναῖκας ἀλλοτρίας καὶ διαφθείρειν παῖ- 

Β ; . / , Νο αν 
δας, ἀνθρώπους ἐλευθέρους τύπτειν καὶ αἰκίζεσθαι 
πάντων ὁρώντων, τοὺς δὲ καὶ στρεβλοῦν, οἷον εἰς 

/ / / . Δ - 6 
ζέοντα λέβητα καθιέντας, ἄλλους δὲ καταπιττοῦν'' 
ὧν οὐδὲν ἐγὼ ποιῶ' ἑτέραν δὲ γυναῖκα τύραννον 
Σεμίραμιν, ὅτι πρεσβυτέρα τὴν ἡλικίαν οὖσα καὶ 
µάχλος ἠνάγκαζε συγγίγνεσθαί τινας ἑαυτῇῃ. .τῶν 

1 περὶ] πρὸς Πεϊςκε, ἐπὶ Ώϊπάοτ{Ε. 
3 ἰόντων] ὄντων Επιρετ]5. ὃ κε Αγηϊπι : καὶ, 

{ ἄγευστον Πεῖδκε: τῶν. ὅ καὶ αἀάεᾶ Ὦγ Πεῖδχκο. 
6 καταπιττοῦν] καταπιττοῦντας ΥΝ Ιαπιονν17. 

1 ᾿Γηϊς 5οιπᾶς Ἰ]κε α ππα]]οῖοιις οσο οΕ ννμαῖ Πο πιαΥ Πάνε 
τεροτίεά τερατα (πρ Πῖς γεσεπῖ 5ο]ουγῃ ἵπ Ἠοππθ. 

268 



ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΘΗΝΕΝΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

ἵπς οαϊο{[α] {ον ΠΙΥ ῥίόδεηςς απά Ῥοσσίπσ πιο Το 
αι. Ώνεπα απ αἀνίςο ἴ]οπα απά Ποοϊίτπς αροιί 
ΠΙΥ ἄοοις {οπι οατ]γ ανν, αἲἲ νο παγ Ἠανίησ 

Ἱπουγγτοά αΠΥ οχρθηςο ΟΥ Μανίτπς πῃαάς αΠΥ πα. 
Ἠοημ., πῃ ἴπο τοςι]ὲ ἔλαί αἲ] πνοι]ά αἀπαῖγο παο απἆ 
Ῥετβαρς 5οπιε νο] οχο]αῖτη, 

Ύε σοᾶς ! Ίου ἆθαν απά Ποποιγες {5 ἴμῖς ΠλαΠ 

Το νναϊίδοσνεν ἴονη απ {ο]]ς ο οοπιες 3: 

Ραΐ 1 «Ποπ]ά ποῖ «ρεπά ΙΠΟΠΟΥ οταί οἳ «ἰεπάεν το- 
«οιγοςς. ϱο Ραςίοά νι απρτοβίαρ]α νεπίιτες, ἀεςίτογ 
ΜΙΤ] πεσ]αεοί ΠΙΥ Ῥοάγ. νΠίοΙ οα]]ς {ου ἐγδαϊπποπί απ 
ΠΙΟ αΙΙΟΠΙΙΟΠ, αἶ]ονν ΠΙΥ 5ο] ἴο σο 5ο Ίοπο νπἴποι 

α ἰαδίο ος ΡΗΙΙΟςΞοΡΗγ απά Κάπάτεςα «αρ]εοῖς, απά ο 
οα]]εά ἴο αοοοιηῖ Ῥοεέογα ΕΠίς οἳ ἴλαί ππαπ απά ὢο 5αὺ- 
1εοῖεᾶ ἴο αβραςε αἲ ἴπιος απᾶά Ἱπαᾶςο ἴο οπιαν. 

Ῥγ. Ἠεανεῃ. ἶ5 ποῖ ο ΊπαΠ νο ἐγοῖς απά γεαςοις 
Έλις Ίπ ΤΗΥ με πιοςί νγε]] ἀϊδροξος ἴονγαγα πιε οἱ αἱ] 
απᾶ πιοςί ἀοξογνίπο οὗ ΠΙΥ Ίονοῦ ἨΠοψενεν, νπεῃ 1 
ἥδας Ελαξ α οοτίαίτ Ροεγδοή {5 {α]κίπσ αροαῖ πιο ας 1 
1 ννετο α Ὀνταηί, Τὸ 5οεπης ἴο πιο Το Ρο αΠΙΔΖΙΠΡ. γε». 

πάἰσοι]οις. Του αοοοτάϊπσ Το ΤΙΥ υπζδγοἰαπάίις 
ἵγταπίς αοῖς αγε Ἰ]κο ἴμπο {ο]ομίπο: 5οἀποβοι ον 
πια 1οά ὙΟΠΙΘΕΠ απά πα ία ος Ῥον5, Ροαϊῖπο απἀ 

πια](γεαἰῖπιο Έγεςο πιο ἵπ το 51σΠί ος ΠΠ. ςοπιθίίπιος 
ενενπ ευβ]εοίπο Ίποή ἴο ἴοτίαγο, αι -. εχαπηρ]ε, 
Ρ]απρῖπο ἴποπι Ιπίο α δεοϊμίπςσ οπαάτοι, απά αἲ 
οἴπεν πες ααπϊηϊςίετῖπς 8 στο, οἱ ἴαν-: Ῥιαΐ Ι ἆο 

παισ]Ώί οἱ πίς. Επ ήἨογπουο, Ι πουν τερατάίπο α 
Γεπια]ε ἐνταπί, Ῥοπηϊγαπηϊς ὃ ἴμαῖ, Ρεΐης αἀναποσά 1πΠ 
γεατς απιᾶ Πας 1, «ια αςεᾶ ἰο ο ΠΠΘΏ {ο Ἰο να 

5 Οάηδεει 10. 98-99. 
5 Αδαγτίαπ απεεῃ, Ρεδῖ Κπονη α5δ α Ρι]άεν. Το ςσαπ(α- 

οι5 ϱο55ἱρ πετε τεροτίαὰ ἶ5 {οιπᾶ ΠΟΥΥΠΕΤΕ εἶδε, 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

δδ / η δ ος ο » ο ο 8 
ε τυραννων τον οεινα ακηκοα ταυτα” ποιουντα, 

/ / 

πρεσβύτην θρασύν. 
οκ {Ω / Ν αι ον ἃ Ἀ 4 Ν ο » 256 ν τί πρὸς ἐμέ ἐστιν; ἢ ὅτι τὴν οἰκίαν οἶκο- 

- Αα 3 .) . ... / Ἂ ϱ 

δομῶ πολυτελῶς, ἀλλ᾽ οὐκ ἐῶ πίπτειν; ἢ ὅτι 

πορφύραν αὐτὸς ἠμφίεσμαι, ἀλλ᾽ οὐ φαῦλον τριβώ- 
» » 6 - λ / ”/ - ».” 

γιον; ἀλλ᾽ ὅτι κομῶ καὶ γένεια ἔχω; τοῦτο δ᾽ ἴσως 

οὐ τυραννικόν ἐστιν, ἀλλὰ βασιλικόν. ἔφη δ᾽ οὖν 
4 ή λ Δ - . / - - 

τις ὅτι και το κακως ακουειν καλῶς ποιουνγτα 

Δ - / 2 

καὶ τοῦτο βασιλικόν ἐστιν. 

1 τὸν δεῖνα ΕΙΠΡΕΓΙΙΙ5, ἕνα ΊΝ Π]απιον1ζΣ : οὐδένα. 
3 ταὐτὰ (ΤΟΦΡΥ : ταῦτα. 
ὅ ΑΕίο6Γ ποιοῦντα Ἠεῖδκε αἀάς εἰ μὴ Τιβέριον, τοϊαϊπΙπρ 

οὐδένα. 
4 ποιοῦντα [Ρἴοη : ποιοῦντας. 

1. ὙΠαππονν2 οοπ]εσίπιγες ἐπαῖ Τ]ρογίας 15 [ο αΠΟΠΥΠΙΟΙΙ5 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΘΗΝΥΝΗΕΝΤΗ ΡΙΞΟΟΟΒΡΕ 

Ἠεν. Απαᾶ οἱ πια]ε ἐγταπῖς 1 Ἠανο Ἠδανά Τῖ σαἰά αι 
εο-απά-5ο ἀῑά ο ςαπιο τΠίπο, οαἵτασσοις οἷά «ΙππΠενγ {1 

Ῥαΐ νπαί ἠας αἲ] ἐλῖς ἴο ἆο να πιο ὃς τί Ώδ6σαιςδα 
Ι Ῥι]ά παν Ἀοιςο ἵπ οο5{]γ 5ἴγ]ε” Ιπδίοας οἱ Ιείτς 
Π {πππρ]ε ἄονπ ὁ ΟΥ Ῥεσοααξο 1 πιγςοε]Ε ννοαν ρατρ]ο 

Ἰηείεαά οἱ α πηἰςεγαρ]α τας οἱ α οἸοακ ἳ Ὅσαπ 1 Ῥε 
Ῥεσαιςε 1 νεα Ίοπς Πα; απά Ώανο α Ῥεανά 5 Ραΐ, 
Ροςςῖρ]ν ἐς ἰς ποῖ {πε πιατ]ς ο α ἐγταπῖ Ῥαἳ ταίπενγ ο 
α Κίπο. Ἠούνενοτ ἐλαῖ πιαγ Ῥ6,5οίης οΠ6 4 Πας σαἰᾶ ἴΠαϊ 
Ρείπο τοιπά]γ αραςεᾷ, ἴποισῃ ἀοίπο ΚἰπαΙν ἀεεας. ἵς 
αἶξο α ππατ]ς οἱ τογα1{γ. 

οΠεπᾶετ. Ταοϊίας απ οἴπενς Πϊπί αἲ Πὶς Ἱπάπ]σοπος ἴπ ἹΠ- 
παϊιγα] ν]οες. 

3 Τη5 5ιᾳρεςίοη απα ἴποε οπο γυΠΙοὮ {ο]]ονς νετε ἀοιρί]εςς 
πιασ"Ίη Ἰτοηπγ. ΌΤΠεν 4ο ποῖ ασεσοτᾷ νι νν]αῖ ἶ5 Κποννη οϐ 
Ὦϊο ἵπ Πῖς ΡΙή]ο5ορ]ιῖς Ρεγῖοᾷ. 

5 ὋΟπ Πῖς αἀαΙο[οπ ἴο Ίοπρ Παῖν, ο. ΟΥ. ὁδ. 9. 
4 Α]εχαπάεν ἴπε (πγεαῖ, αοσοοτάῖπς {ο Ῥιπίατοα: Απιις- 

ἔπεπες, ασσοταΊπο ἴο ἈΤατοις ΑΤε]ις. 



ΤτΕ Εομτὐ ΙΕ ΕΕ πρ. 
«Ο11ΒΞΕ: Α ΡΟΙΠΙΤΙΟΑΙ, ΑΡ. 
Ώβεςς ΙΝ ΑΘΞΞΕΜΒΙΥ 

Τητς αἀάτεςδς. κε ἴπε οπε ΡρτεσθάΊπρ., ἶ5 σἱοδε]γ τε]αίαᾷ ἴο 
Ὀ]ο)ς Ῥτο]εοί {ου επιρε]]15ηΙπς Βνιδα. οἱ νγΠμῖοἩ νε ατε ἰΦ εαν 
ΠΟ πιοτθ. ΤΠε Ἱπιπίεάϊαίε οσσαδίοπ ἶ5 ἴπε ῬρτεδεποῬ ἵπ Βγδα. 
οἱ Ὑατεπις Ἠα{Η5, πεν]γ αρροϊπίεά ῥρτοσυοπδα] οἱ ΒΗηγπία. 
Ἠε ας ]αςδί αττ]νες ἵπ ἴπε Ργονῖπσος απ Ῥίαπς ΟΠ ἴλο ΠΙΟΥΤΟΝΥ 
ἴο Ίεαγε Έτιδα οἩ α Τοιτ οἱ Ἱπδρεο[οῃ. πε Ῥορι]ασε οϐ 
Ῥτηρα, εχετοῖςῖηρ 15 Πεν] τερα]παᾷ τΙσΏῖ ος ραβ]ής αβδεπΙΡ]γ. 
πας ραΐπετεά {ου ἴπο ρατροδο οἱ ρτεθίΙΠρ ἴπε Πεν; ΡΟΝΕΙΠΟΓ. 
Ώ]ο ρ]εαᾶς νητἩ ἴπεπα ποῖ ἴο ἴγεαῖ ἴπε οο6αδΙΟΠ α5 απ ΟΡΡΟΓ- 
Μαπῖγ ἴο αἲτ ΤΠεῖν Ίοσα]. ρτίῖεναηπσες αραϊηςί οετίαϊπ Έε]]ον; 
Τον ΠΣΠΠΕΠ, Ῥαΐ ἴο Ῥγεδεπί α ππ]τεὰ Ετοπί απᾶ Ῥοδίροπε ἴο 
α Ἰαΐει ἀαῑε 516 ϱΠαΥΡε5 α5 παν τεηιῖτε αἰἴεπίοῃ. Τήῃεδε 
οΠατρος αρρεατ ἴο Ἱπνοίνε ΠΙΘΠΙΡΟΥ5 οἱ ἴπε πρρετ οἶαςς αἲ 
Ῥτιδα, 50ΠΠ6 ο ΨΠοτη Πάνε Ρεεπ ἴαταν ἵπ ραγίης ἴλμεῖτ ρ]εᾶσες 
ἴο ἴπε Ῥι]άϊπς ργο]εοί (ὁ 11). πἨΙ]ε οἴμετς ατε αοσμ5δεᾷ οΕ 
Πανῖηρ 5ίαῖε ΤΠΟΠΕΥ ἵπ [παῖν Ρροβδεδδίοῃ (65 ὁ απᾶ 9). Ῥτεδαπῃ- 
αΡΙγ ορίαϊπεᾶ ἵπ οοππεχίοῃη νηῖῃ ἴμαῖ 6απιε επίεγρτϊδο. ΏὈ]ο 
γβες ραΐεπσο απᾶ α δυπιραϊμεί[ῖο ἰτοαϊπιεπῖ οἱ ἴπε ροϊπῖς αἲ 
Ίδδιε, ἀε[επάΙπρ ἴπε ο«Ἠατασίεν οἱ ἴπε ῬεΓδοπ5 Ἱπνο]νγεὰ απ 
εκίο]Ιπρ πε Ῥ]εδδίηρς ο{ οοποοτᾶ. 

ΤΕ ἴ]πε ἀαῑε οἳ ἴπε ρτοσοπ5δ]5ΠΙΡ οἱ Ὑατεπις νγετε ΚΠΟΝΗ, 
ἴπε ἀαῑπς οἳ τΠὶς Ώϊξδσσιτδε ψνοι]ὰ Ῥγεδεπί πο Ῥτορ]επια. ΒΥ 
οἼο5ο τοαδοπίπρ {γοπα Ιπίεγπα] εγίάεηπσο Αγηϊπι αγτῖνες αἲ ἴε 
ΦΗΤΠΠΠΕΓ ΟΕ Α.Ρ. 109 α5 ἴπε ἀαἲε οἳ ἴπε αἀάτεδ». Ο6Ε Ἱπιροτί- 
αποςε {οΥ Πῖς ατςαπιεηί 15 ἴο Παγπιοῖ] ἵπ ΒΗηγηία, 5ο Ρτοπαιπεη! 
Ιπ [λμὶς 5ΡεεοἩ., α ἴαγπιοῦὶ νπ]ο Αγηϊιι οοππεοῖς να ἴε 
πια]ας πηϊπ]ςίτα οι οἳ ἴ]αο Ῥτονίποε ὮΥ «15 Ῥαδδις, ἴιε 
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ΤΗΕ ΕΟΕΒΤΥ-ΕΙ4ΗΤΗ ΡΙΡΟΟΒΘΕ 

ΠπΠπηεαΙαΐε ργεάεσθδςογ οἳ Ὑαγεπας.  ΑΙἰποιρ] Ὠίο ἶ5 αἲ ργεαῖ 
Ρραΐης ἴο ππϊπ]τηῖζε ἴμο πιαπ]ξερδία[ίοης ο πηγεδί αἲ Ῥτιδα απᾶ 
το αγ] ραίε ἔπεπῃ ἴο Ἱπ[εσίίοπ ἔτοπα υπο, ἴα 5ρασε ἀενοῖαα΄ 
το ἴμαί εΠοτί ἶ5 Ἰπ Ι5δα]ῇ {αὶν Ῥνους ἴμαί οοπάϊοῃς αἲ Ῥγιισα, 
τηιδί πανε Ῥδεπ Ῥαςᾶ 

Φτὸ 



48. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΕΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΙ 

- ”ἲ - .) 

Πρῶτον μέν, ὦ ἄνδρες, τῷ κρατίστῳ Οὐαρηνῶ 
- / { - ε) / Δ λ Ν ”/ 

δεῖ χάριν ἡμᾶς εἰδέναι καὶ διὰ τὴν ἄλλῆν προ- 
θυµίαν ἣν ἐπιδέδεικται πρὸς τὴν πόλιν, καὶ ὅτι 
βουλοµένοις ἡμῖν ἐκκλησιάσαι πάλιν ἐφῆκεν οὐ 
µόνον ἑτοίμως, ἀλλὰ καὶ ἡδέως. τοῦτο γὰρ ἦν 
πιστεύοντος ὑμῖν καὶ εἰδότος ὅτι πρὸς οὐδὲν ἄτο- 

/ - » / »/ Δ / Δ 

πον χρήσεσθε τῇ ἐξουσίᾳ. οὔτε γὰρ ξύλα χλωρὰ 
δήπουθεν οὐδεὶς συντίθησιν ὥστε κάεσθαι, προ- 

ειδὼς ὅτι ἀνάγκη γενέσθαι καπνὸν πολὺν καὶ 
ἄτοπον, οὔτε τεταραγµένον δῆμον εἰς ταὐτὸ συν- 
άγει νοῦν ἔχων ἡγεμών, ἀλλὰ ἂν µή τι μείζων 
ἀνάγκη καταλάβη. νῦν οὖν ὑμέτερον ἔργον ἐστὶ 

Ν / ϱ) - Δ / » 5 2 Αα 

μὴ ψεύσασθαι αὐτοῦ τὴν διάνοιαν, ἀλλ ἐπιδεῖξαι 
σωφρόνως καὶ καλῶς αὑτοὺς ἐκκλησιάζοντας, καὶ 

- 2 Δ ον / ο. / 

πρῶτον, ἐμοὶ δοκεῖ, καλλωπίσασθαι τῇ φιλίᾳ τῇ 
Δ τλλή λ ή / Ἂ - » / ή 

πρὸς ἀλλήλους καὶ ὁμονοίᾳ, κἂν δεῦρο ἀφίκηται 
παρακλήηθείς, περὶ μὲν τῶν ἄλλων ὧν ἐβοᾶτε ὑπερ- 
θέσθαι: ζητήσει γὰρ αὐτὸς τὰ δηµόσια, κἂν ὑμεῖς 
κωλύειν θέλητε. τὸ δὲ νῦν εὐχαριστήσατε καὶ 

/ Ν 2 .) / λ - ς / 

δεξιώσασθε καὶ μετ εὐφημίας καὶ τιμῆς ὑποδέέα- 

1 Τπε τὶρῃί οϐ αβΡΕΠΙΡΙΥ Παὰ Ῥοεπ αρτοραϊεᾶ, Ῥτοβαβ]γ 
Ῥεσαιδε ος τ]οίς. 

5 Τ.α., ἴο νἰδῖς ἴμε ΑδεεπιΡΙγ. Ο6. 8 16. 
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ΤΗΕ ΕΟΚΤΥ-ΕΙάΗΤΗ ΡΙδΟΟῦΕΒΡΕ: 
Α ΡΟΙΓΕΥΤΙΟΑΙ, ΑΡΡΕΕΟΣ ΤΙΝ ΑΡΟΣΕΜΒΙ Υ 

κ ἴἶο βνοί Ρ]ασα. πιγ {επᾶς, νε οιασῃηί ἴο {εα] 
σταία{α] το ἴπο πιοςῦ ποβ]ε ὙαγθηΗς, πο οπ]γ {ου ἴποα 
6επετα] σοοᾶνν] Ίο Πας ἀἱερ]αγεά Γονατά ον οἳγ, 

Ριΐἳ αἷςο ΕΕ, νΊηθη νο νήκμος ἴο Ἠο]ά ἁπ αςνοπηβ]γ 
οπΠο8 Ίποχς, Πε σανο Πῖς ρενπηϊςίοη, πο οπ]γ γθαςΙ]γ 
Ραΐ ενεπ σ]αά]ψ. Έον τίς ννας ἴλμο αοἲ οἱ οπο νο 
Ὠγαςῖς γοι απά Έποννς γοι υ]] ποῖ πςε πο ρτίνί]εσα 
{ου απγ ἀἰξασγεθεαβ]ε ριγροςα. Του ]1ςὲ αξ Πο 9Π6, 
1 αδ5επης. οο]]εοῖς στθεεπ Ίοσς ἴο Ῥαϊ]ᾷ α τε, Κπονίπς 
ἵη αάναπος ἰλαί ἴλογε ἰς Ῥουτιά ἴο Ὄο τησ ἀἴξασγεε- 
αΡ]6 5πποΚα. 5ο πο Ρτοσοπς] οϐ σουᾷ ]αάσοιππεπί ο0Π- 
γεπες α πιοοίίπς ο α οοπηπαπ γ νΥμίοΗ ἰ5 ἵπ α οἴαῖε 
οἳ ἑαγπαοῖ], ππ]εςς «οπις ΠΙαΙΟΥ ΘΠΙΕΥΡΕΠΟΥ ονετγία]κος 
Ἠϊπι. Όπ ιο ργεςεπῖ οοραδίοΠ, ἴπεγείογε, Τε ἴς γοιν 
ἀπίγ ποῖ ἴο Ῥτονο {ας ἴο Πῖς οοποορΏίοῃ ο{γοι, Ρα 
ταῖμευν ἴοςᾗουνν γοινςε]νες ἴοπιρεταῖε απά νγε]]-ρεμανεά 
1η αΞΞΘΠΙΡΙΥ. απά Ενςί απά {ογεππο»ί. Τ Ῥεμενα, ἴο αἆογῃ 
γοιγςε]νες νι πιπίια]. ΕεπάςΒίρ απά οοποογᾶ, απά 
1 Ἠε οοπΊ6ς ΙΠ αΠςΥΕΥ ἴο οιγ Ππνίταίοπ.” ἴο ἄείεν ἴμο 
οἴπεν ππαϊίενς αροιῖ υΥΠΙοΗ γοι Ὕνεγο 5ο νοσοίετοις: 
{ου Ίνα νι] πα πίτα Ιπίο ἴπε Ραρ]ίο Ῥγοβί]επης Ἠήπηςο]{, 
ενεπ ἵ[γοι νςῃ {ο ργενεπῖ Ἠίπα. Βατ {ον ἴμε ρτεδεπί 
εχρτες γοιχ αρργεςσίαἴίοη ΟΕ Ρίς σοοάπες», στεεῖ Ἠΐπα 
νἩ αρρίἰαιςε, απά νοἰοοπιο Ἠίπαι ΥΗΙ απδρίοίοις 

ρτὸ 
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σθε, ἵνα μὴ ὥσπερ ἰατρὸς πρὸς νοσοῦντας ὑπ- 
όπτως καὶ ἀηδῶς θεραπείας ἕνεκεν, ἀλλ᾽ ὡς πρὸς 
ὑγιαίνοντας ἡδέως καὶ προθύµως παρῃ. καὶ γὰρ 
δὴ νῦν μὲν ἄπεισι μετὰ, τὴν τήµερον ἴσως ἡμέραν, 
ἀφικνεῖται δὲ ὀλίγον ὕστερον' καὶ τότε, ἂν μὴ 
πρότερον αὐτοὶ πείσωμεν ὑμᾶς, εἴ τις ἄρα τῶν 
δηµοσίων ἔχει, τι, καὶ δικασταῖς καὶ διαιτηταῖς 
ἀλλήλοις χρησάµενοι, τότε ἐξέσται καὶ λέγειν καὶ 
καταβοᾶν. τό γε μὴν προεξανίστασθαι” μὴ σφόδρα 
ἄγνωμον ᾖ. ποῦ γὰρ ἀπεπειράθητε ᾖ ἢ πότε ἠξιώ- 
σατέ τι παρ᾽ αὐτῶν; ῆ τίς ὑμῖν οὐχ. ὑπήκουσε; 

Καὶ τὴν εὐφημίαν τὴν εἰς ἐμέ, ἐγὼ δέοµαι, 
τρέφατε εἰς ἅπαντας. ὥσπερ γὰρ ἐν ἑστιάσει πάνυ 
αἰσχρόν ἐστιν ἕνα τῶν κατακειµένων πίνειν, καὶ 
διὰ τοῦτο μὴ µόνον τῶ οἰνοχόω δυσκολαίνοµεν;' 
ἀλλὰ καὶ τῷ πίνοντι, τὸ αὐτὸ τοῦτο ἐν τοῖς πολιτι- 
κοῖς ἐπαίνοις ἐστίν. καὶ ταῦτα ποιοῦντες αὐὑτοὺς 
κοσµήσετε, ὡς ἔστι κόσμος πόλεως μέγιστος ὁ 
τῶν πολιτῶν ἔπαινος. ἐπὶ τίνι γὰρ ἄλλῳ µέγα 
φρονεῖτε; οὐ µεγέθει μὲν ἕτεραι διαφέρουσι πόλεις 
καὶ νὴ Δία πλούτῳ καὶ περιουσίᾳ καὶ τοῖς δηµο- 
σίοις οἰκοδομήμασω»; ἓν δὲ τοῦτό ἐστιν ᾧ φιλοτι- 
μούμεθα ᾿σχεδὸν πρὸς ἅπαντας ἀνθρώπους, τὸ ἔχειν 
ἄνδρας ἱκανοὺς καὶ πρᾶξαι καὶ εἰπεῖν, καὶ τὸ 
µέγιστον, ἀγαπῶντας τὴν πατρίδα. ἐὰν δέ τις 

1 ὑμᾶς] ἡμᾶς Πείςκο. 
3 προεξανίστασθαι] προεπανίστασθαι Ν Παπιονν117. 

ὃ πι αἆάεὰ Ὦγν Επαρετῖμς, ἀκούειν Πεϊδκο. 
4 δυσκολαίνοµεν ΕΠΙιρετΙΙ5: δυσκολαίνειν. 

1 Ώϊο απᾶ Πῖς αβδοοϊ]αῖΐο». ΟΕ. 5 10. 
ΕΙΡ: 
5 Ῥ]ο 15 τεζεγτίηρ ἵο ἴποδο εΠατρεά νι Ῥοββεςδδῖπρ δἰἱαΐε 

Ραπςς. « 

2τ6 ι 
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Ἠγογᾶς απά Ἠοποιγ, ἴο ἴπο οπᾷ ἴλπαί Ίο παν νἰςῖς γοι, 
πο ας α ΡΗγςϊοίαν νἰκες ἴ]ιο οἰο]ς, γη αρργοΠοπςίοη 
απά ΝΟΙΥΥ ονον οί ἐγεαίπιοπῖ, Ρας ταῖμον αξ οπς 
γὶςείς ἐπ ννε]], νι] 1ον απά 6αβρογηῃοςς. ον ἴΠοισ] 
πονΥ. Ἰπάεςσά. ο η] ΡοςςίρΙν εμνό Ἠεγο ΓΟ-ΠΙΟΓΡΟΥΥ, 
Ἠε ν]] ταείανη α ΠΠί]ο Ἰαΐον: απά ποπ, απ]οςς ἴπ πο 
ΠηΘαΠΙΙπηε ννο ο/ςε]νος ! οἳἩ νῖπ γοι Το οι νίενν, ΤΠ 
6.δε 5οΠ16 ΟΠο6 Τ6α]1γ ας κοπαο(Βίπς Ρε]οποίπςσ Το ἴπο 
οοπαπποηνεα]{1.Ξ ν αδίπο οπο αποΐ]ιον ας [οι] ]αάσος 
απά ατρἰταϊους, ἴλοι. Γ δαγ. γοι ννη] Ἠανο ἴ]λο οΡροι- 
ζαπῖῖν ποῖ οπ]ν ἴο ροκ] Ριξ αἶκο ἴο «Ἠοιῖ οἔ]ιος 
ἄονπ. Αἲ αἲ] ονεπῖς Ι «ι5ροοί Τε ἰς νουγ 5επςο]εςς ἴο 
εἰατί α το Ῥτδιπαζαχο]ν. Του ν]ογο Ίανο γοι ριαῖ 
πε πιαϊξίον ἴο ἴ]ε ἴοςί, ος νἨεπ ανα γοιι πιαα ο ΒΏΥ 
ἀεπιαπά προπ. ἔποπηι” ος νο Ἠας γοῄιςοᾶ ἴο Πίο 
το γοι 2 

Εατίποεπποτε, 1 ο οπἰτεαϊ γοι, αἀάτοςς ἴο αἰ] ἴ]ιε 

Ρναΐςε γοι αγε οβετίπς πηο." Τον ᾖαςί ας αἲ α Ῥαπα οί 
Τἳ ἰς νουν ἀἰςστασα{ι] τος οπ]γ οπο οΕ {ο σιεςίς ἴο ϱε 
ἀτίπ]ΐπο, απά [ου είς τοαςοπ νο ἴακκα ππηβγασς, πος 
ππετε]ν αἲ ἴπε οαρβεατοετ, Ραἱ αςο αἲ Έλα ΠΠ "ψλο ἰς 
ἀπίπ]κίπο, ἴΠίς 6απιο Ῥηϊποῖρ]ε ορίαίης ἵπ τοσαγς Το ἴο 
οΗ]οία] γοδο]αίίοης οἳ οοπηππεπαἴίοῃ..  Βοσδίάες, Ιγοι 

4ο ἐΠίς, γοι η] Ῥο Ὀνιπσίπο Ἠοποιγ προπ γοιγςο]νος, 
είπος ἴπε ογεαϊοςί Ποποις α Ον Ἠας ἶς ἴπο ρναΐςο 
ς ο ΐσεης γοοσἵνο. Όπ νλαϊῖ οἶκο ἆο γοι Ῥαςε γοιΥ 
Ρτᾶε 2 Ὦο ποῖ οἴμον οἵῆες οχοε] γοι ἵπ Ρροῖπῖ ος 5ίσε, 
απά αἱςο, (ο Κποννς, ἵπ νγοαΙΏ απά Ρ]επίγ απιά []οῖν 
Ρραρ]ς εά(Ποεςξ Ἠονενον, ΕΠίς ἰς ἴΠε οπο ραγΠσι]αν ἴπ 
Πίο] γνε τῖνα] ργαςΠσα]]γ αἰ] ἴο νοτ]ἀ, παππε]γ. ος 
Πανίησ ππεπ οοπιρεϊεπί Ροῖ]μ το αοὶ απ ἴο 6ροεαῖ, 
απς, νηαῖ ἶς ἴμε πιοδί ἱπιρογίαπε ΟΕ α]]. πἹεπ ννΠο Ίονα 
Ὠπεῖγ οοιΠγ. Βιΐ 1 απγ οπο ἴαλκες ἰΠΐς ἔγοπα γοι, ἴο 

4 Ῥταϊςε {ογ ἴπε αοΠ]ενεππεηῖς τοίετγεᾷ ἴο 1πδ 11. 

η ροά 
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« - - » / / / Ν - ὑμῶν τοῦτο ἀφέληται, ποίας πόλεως καὶ τῆς βραχυ- 
τάτης δόξετε ἀμείνους; νῦν γάρ, ἐὰν διενεχθῆτε 
πρός τινα πόλιν, ὃ μηδεὶς ποιήσειε θεῶν, ἔπειτα 
δ3 . - ΔΝ ς ῤ λύ λ ὃ ο) λέ ἐκεῖνοι τοὺς ἡμετέρους πολίτας λοιδορῶσι λέγον- 
τες ὅτι εἰσὶν ἅρπαγες, ἄπιστοι, πῶς οἴσετε; οὐχ" 

- / ή ἔξετε χαλεπῶς; οὐκ εὐθὺς βοήσετε, λοιδορήσεσθε, 
3 - Δ 32 ΑΝ αἱ Μ / 

εἰς χεῖρας τυχὸν ἐλεύσεσθε, ὃ γέγονε πολλάκις 
, 5η» ἃ , ε / η η, πρότερον; εἶθ᾽ ἃ λεγόντων ἑτέρων οὐκ ἀνέχεσθε 

ἀκούοντες, ταῦτα ἐρεῖτε αὐτοὶ καθ ἑαυτῶν; εἐάν 

ποτε γένηται διαφορά, κἀκεῖνοι προφέρωσιν ὑμῖν 
τὸ πονηροὺς ἔχειν πολίτας, τὸ στασιάζειν, οὐκ 

αἰσχύνεσθε; ὡς ἔγωγε τοὺς θεοὺς ὑμῖν ὀμνύω 
; 5 λ / » / ο ρ / 

πάντας, ἦ μὴν σφόδρα ἠχθέσθην εἰπόντος µοί τινος, 

Διάλλαξον τὴν πόλιν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἠγανάκτησα. 
Ν ΔΝ ” μ ς / 3 / 2 ο -- 

μὴ γὰρ ἴδοιμι τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἐν ᾗ διαλλαγῶν 
ὑμεῖς δεήσεσθε, ἀλλ᾽ εἰς ἐχθρῶν, φασί, κεφαλὰς τὰ 
τοιαῦτα τρέποιτο, τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς τοὺς καταράτους 

/ . / Ν ”/ - ς α 

Γέτας, εἰς µηδένα δὲ τῶν ἄλλων τῶν. ὁμοεθνῶν. 
/ Δ Ἂ ”/ - ς / . / 2/ Τύ γὰρ ἂν εἴη τῆς ἡμετέρας ἐπιδημίας ὄφελος, 

εἰ μὴ πρὸς τὰ τοιαῦτα πειθοµένους ὑμᾶς ἄγοιμεν, 
λόγων ἀεὶ συναγωγῶν' ὁμονοίας καὶ φιλίας συναρά- 

» ϱ ον η ας Ὁ ” Ν ν 
µενοι, καθ ὅσον οἷοί τέ ἐσμεν, ἔχθραν δὲ καὶ ἔριν 

λ / ”/ Δ » / ϱ) α 

καὶ Φφιλονεικίαν ἄλογον καὶ ἀνόητον ἐξαιροῦντες 
/ / Λι. : Λ᾿ λ Ν / « / πάντα τρόπον; καλὸν γὰρ δὴ καὶ συμφέρον ὁμοίως 

/ / ς / δε Δ / ς ον ἅπασι πόλιν ὁμογνώμονα ὁρᾶσθαι καὶ φίλην αὑτῇ 

1 δ᾽ αἆάεαᾶ Ὦγ 0αΡ)5. 3 οὐχ Αγηϊπ: πῶς. 
ὃ τὸ πονηροὺς ἔχειν πολίτας ἀε]είεᾷ Ὦγ Ανγηϊπι, 

4 λόγων ἀεὶ συναγωγῶν ΕπιρετίΗ5: λόγον ἀεὶ συναγωγὸν. 

2Τδ 
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πΝῃαϊ ον, ενεπ ἴμε Ἠαπιρ]αςε, υν] γοι Ὦο ἀἆσσπιεά 
εαρετίος 2 Τον πονν., ΙΠ οπδο γοι Ἠανε α 41 ΥΤΕ] . 
αΠΥ οἵτγ--“ν]ΙςἩ Ίπαγ ποπο οΓ ἴηο σοᾷς Βηίπο {ο ραςς |! 
---ᾱπᾶ ἴηα Ρεορ]ε οἳ Εἶναῖ οἵιγ οοηςοΓ ποπ] γ τονί]ε ο 
οἵήσεης, 5αγΊηρ ἴΠεγ αγθ ταραςίοις, απίτας τν οταν ΤΠ 

ναϊ ἴεππρεν ν]] γοι ἴακο ιτ ἨΛΠΙ γοι Πο Ῥε 
ΠΘΙΥ 2 ΥΠ γοι ποῖ «ἰταΙσῃίνναν «Ποιῖ, Ρε αβιςῖνε, 
Ρος1ρ]γ οοππο Το Ῥ]ουνς, ας Πας οὔἵοπ Παρροπαά ἵπ ἴπε 
ραδίξ Τ]οη πλαῖ γοι ἆο ποῖ ἴο]εγαίε ἔγοπι ἴμο Πρς 
ος οἴμενς ν!]] γοι γοινςείνες 5αγ ασαἰηςί γοιγςε]νες ὃ 
Η ενεγ α 4ΠαΙΤε] ατίδες απά γοιγ αἀνοικατῖες ἰαυπί 
γοι νῃ Πανίπο ν]οκεςὰ οἴήπεῃς, να ἀῑςςεπείοη, ατα 
γοι ποῖ ραΐ Το εἶνατιο} Ας {ος ΠΙγςα]{, Γ 5ν/οαν Το γοι 
Ὦγ α1] ἴΠε σος. 1 ννας ἱπάσος νἰο]επί]γ απστγ Νο α 
οσγίαίη Ῥογςοή 1 εαἰά ἴο πο,  Ετίπς τουοποϊΠαίοἩ Το 
ἴπε ος γ. απά Τ νας νοχεὰ υΙ Πτα. Εον πιαγ 1 
ηενογ 5εο ἴπε ἆαγ νηεπ γοι ποεςᾷ τοσοποϊΠαξίοῃ, Ραἳ, 
ας ἴΠε ςαγίησ 5065. ΠΙαΥ ο) Επίποσς ϱε ἀἰνετγίας ἴο Εις 
Ἠοθαᾶς ο οιχ επαπιίες, ἐ]λαί ἰς, ἴο ἴμο ασοαγςοᾷ (ῑείας, 
Ραΐ ποῖ ἴο απγ οἴμους, πΙοπΙΡεΥς ο ος ΟΝ ταοο. 

ΥΝΊΥ. ν]ιαῖ ννοι]ά Ῥε ἴ]ιο σοοᾷ οΕ παν Ῥγεξεπος Ἠθτο, 
1 1 «Ποιά {α] ἴο Ἰεαά γοι ἴο 5ο α Ρο]ογ ΡΥ 
Ρεγςιαδίοη, Πανίπσ οοπ5ίαπΙΙν επρασθά υΙ γοι ἴῃ 
ἀἰςοιιςεῖοης οοπιοῖνε ἴο «οποοτά απά απηϊϊγ, 5ο αγ 

αξ Τ απι αΡίε. απ ἰπγίηο ἵπ ενετγ αγ ἴο οταάἰσαϊε 
άηΠγεαςοπαΡ]ε απ Γοο[ῖςῃ οηπη τν απ οτε απἆ ο0Ἡ- 
εεηΏοπ ὁ Του ἵτα]ν 1 ἵς α Επε ἐπίπςρ απά ΡτοβίαΡβ]ε 
{ου ΟΠ6 απά αἱ] αἰ]κε ἴο Ἠανε α οἵγ «Πουν Ιςειξ ο 
οπ6 παπά, οηἨ ἔεγπις οϐ ΕΠεπάςΠΙρ νι ΠςοΙ απά οπε 

1 Ώοες Ἡε πιεαπ Τγα]απ 2. 15ο, πε σαπ ἴμε Ῥείίον ππάετ- 
εἴαπα ἴμα ταβετεποε ἴο ἴμε (εἴαε ἵπ ἴπε πεχῖ 5επἴεησα, {ο ἴπεγ 
Ὕνετε αἲ ἰπὶς ἤπιε πια]κίης ἴτοιρ]ο ξοτ Έτα]απ, απά να πουν 
ΟΕ πο ΤεᾶδοἩ ΨΏγ Ῥγιιδα 5Ποιι]ά Ἠανε Ῥεεπ εερεσία]]ν Ποδ]ε 
{ονγατὰ ἴπε (πεΐαο. ΤΠε '"τεοοποίΠαοπ ) Ῥγεδαπιαβ]ν οοἩ- 
οεγπεά Ῥτγιδα)5 ἀεα]ίησς γη ποτ πεϊσιροι!ς. 

το 
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καὶ συµπαθῆ, ψόγον τε καὶ ἔπαινον ἐπὶ ταὐτὸ 
φέροντας, τοῖς τε ἀγαθοῖς. καὶ τοῖς φαύλοις πιστὴν 
ἑκατέροις µαρτυρίαν. καλὸν γάρ, ὥσπερ ἐν χορῷ 
τεταγµένῳ,, συνάδειν ἓ ἓν καὶ ταὐτὸ µέλος, ἀλλὰ µ 
πονηροῦ τρόπον ὀργάνου ο, διπλοῦς φθόγ- 
γους τε καὶ ἤχους ἀποφαίνοντας" ἀπὸ διπλῶν καὶ 
ποικίλων ἠθῶν;' ἐν ᾧ σχεδὸν ἤ τε καταφρόνησις καὶ 
δυστυχία καὶ τὸ μηδὲν ἰσχύειν µήτε παρ) ἑαυτοῖς 
µήτε παρὰ τοῖς ἡγεμόσι.' οὔτε γὰρ τῶν ἀσυμ- 
φΦώνων χορῶν οὐδεὶς ἀκούει ῥᾳδίως ὃ τι λέγουσιν 
οὔτε τῶν διαφεροµένων πόλεων. ὥσπερ γὰρ) ἐν 
μιᾷ νηὶ πλέοντας οὐ δυνατόν, οἶμαι, χωρὶς ἕκαστον 
σωτηρίας τυγχάνειν, ἀλλ᾽ ἅμα πάντας, οὕτως οὐδὲ 
τοὺς συµπολιτευοµένους. πρέπει δὲ ὑμῖν παιδείᾳ 
διαφέροντας καὶ φύσει καὶ τῷ ὄντι καθαρῶς ὄντας 
Ἕλληνας ἐν αὐτῷ τούτω τὴν πο ἐπι- 
δεικνύναι. 

Πολλὰ ὃδ᾽ ἄν, οἶμαι, περὶ τούτων ἔλεγον καὶ πρὸς 
τὸ μέγεθος τῆς ὑποθέσεως, εἰ μὴ τό τε σῶμα 
κομιδῇ φαύλως εἶχον, ὑμᾶς τε, ὅπερ ἔφην, ἑώρων 
οὐ) διαµένοντας.᾽ οὐδὲ γὰρ γέγονεν οὐδὲν οὐδὲ" 
φύεται παρ) ὑμῖν τοῦτο τὸ νόσηµα, ἀλλὰ ἴσως 
βραχεῖά τις ὑποψία, ἧς' καθάπερ ὀφθαλμίας παρὰ 

1 ΑΕΙεΓ συµπαθῆ Επιρετίις ἀε]είῖες κάλλιστον θεαµάτων 
εὐδαιμονέστατον δὲ ἁπάντων κτημάτων µία γνώµη περὶ πάντων 
φαινομένη. α. πιαπ]{οδί ρ]οῦ. Ατπῖπι βι5ρεοῖς αἱδο πόλιν 
ὁμογνώμονα . . . συµπαθή. 

3 ἀποφαίνοντας Πεϊδκε: ἀποφαίνοντος. 
δ ἠθῶν Φε]άεπ: ἴχων. Τπ ἴε Μας. ἴπεγο ΓΟ]]0ν/5: τρόπον 

αὐλοῦ κατεαγότος διπλᾶς φωνάς, ΥΙΟ Ἠεῖδ]κε ἀε]εῖες. 
4 µήτε παρ᾽ ἑαυτοῖς µήτε παρὰ τοῖς ἡγεμόσιν ΕπΠΙΡεΓΙΙ5: 

µήτε παρ) ἑαυτοῖς ἡγεμόσιν ΝΙ,. µήτε παρὰ τοῖς ἡγεμόσιν [) Β. 
δ ΑΕίεγ γὰρ Αγπῖπι ας τοὺς. 
δ ἑώρων οὐ (3.βῥ5: οὐχ ἑώρων. 

250 
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ἵπ [οε]ίια, απίτος απ οοπηξεγνίπς Ρο οοΠςγο απἀ 
Ρναΐσο, ροανίης {ον Ρο] οἸαδςος, ἴμο σου απ ἴ]ο Ῥαἀ. 
ἃ ΤΟΣΠΠΙΟΠΥ ἵπ νηΙοΏ οαο] οµπ ανα οοπβάσησςε. Ὑσς, 

{ὲ ἰς α βπε λίπος, Ἱαςί ας Π ἴς να α- ννο]]-ἰγαϊπες 
οπογις, {ου πποπ Το οἶπο ἴοσείμεν οπε απά ἴπο «απιο 
ἴαππο, απᾶά ποῖ. Ι]κο α θαᾶ πιιςίοα] ἱπςίγαπιοπί, ἴο Ὦο 

ἀἰξοοτάαπί, επ πο ἴννο πάς οϐ ποῖες αηπά 5ος ας 

α τοςι]ἰ ος ος. απᾶ νατίοά παϊινος. Γον ἵῃπ 5ο] 
ἀϊδοονα. ἵ νεπίατεο Το 54Υ. ἴπεγο ἰς Εἔοαπᾶ ποῖ οπ]γ 
οοπίοπαρί απᾶ πηςξογίέαπςο Ῥαἳ αἷκο αἴίου Ππροΐσπος 

ΡοῖἩ απποπς Ποπιςο]νος απ ἵπ ἴΠεαῖν ἀεαπος ντ] 
Ὠιο Ῥτγοσοσηδα]ς. Του πο οπο οςΠ γεπά]γ Ίοαν ννμαῖ ἰς 
Ρεΐπο καϊᾷ οἴἴλοι νο «Ἀονασος αγο ἀἰςοοτάαπε οἳ 
πήπεη οἴῖες αγε αἲ νατίαπος.” Ασαΐη, ]ςί ας 1 ἶς ποῖ 

Ροβδίρ]α, ΙΤ {απΠογ. {ον ρούδο5 καἰήπς ἵπ οπ6 5Πἱρ οας] 
ἴο ορίαϊπ σα{οῖγ 5εραταίο]γ, Ραΐ ταῖῃον αἲ] ἴοσοί]μου, 
«ο 1 ἵξ αἷξο νΓὮ Ππε Νο αγθ ΠΙΘΠΙΡοΥς οἱ οπο εἰαῖο. 
Άπά ΙΤ Ῥεοσπιεδ γοι, 5ἴποο γοι οχοο] ἵπ οπ]Ηνα οτι 

απά ἵπ παϊιτα] οὐῖς απά αγο ἵπ Γαοἳ ρατο Ἠο]οπος, 
το ἀἱερ]αγ γοιν ποβίΠγ ἵπ Ες νονγ μι. 5 

Ι πη]σΏί σο οη Το 5αγ ἃ στεαῖ ἀεα] οἵ ---- ἱορίος, 1 
μομσνε, αμὰ Ὠήπος ασε να ΝΓΙ ἴπε Ἱπιρογί- 
αποε οἱ ἴπε 5αρ]αοοί Ροίοτε 45. Ὕετο 1 πο ἴπαί Γ απη 
ἵπ απῖτε ους ΠεαΠ." απά αἱσο, ας Τ γνας δαγίπςὁ ΙΓ 1 

αἰά ποῖ οΏεεγνο Ειαϊ γοινγ οοπά{[ίοῃ {5 ποῖ ρογπποπεηῖ, 

Ἐον πο ἰποίάεπί ας γεῖ Παρρεπεά, που ἆοες ἰίς 
πια]αάγ 5 τἨτίνε απποπσ γοι, αἱ 1 ἰς ΡοδδίβΙγ α 5]σ]ί 
αἲίασ]ς οἱ ἀῑφίγιςε, νΙοἩ, Ιε 5οτο 6ΎΕ5, Ίε Ἰανο 

ποσα ο ο ο ο ος, 99, {, 
3 Ἴμα,, οοποοτᾶ. 4 6, ΟΥ. 99. 7 απᾶ 40. 9. 

δ Ίπ 5 6ὔ. 6 Τ,ο., ἀῑδοοτα. 

Ἰ. διαµένοντας] διενεχθέντας ΑΤΠΙΠΙ. 
δ οὐδὲ Ἠπιρεσίι5: οὖτε. 

δ ἧς αἀάεὰ Ὦ}γ (αδαιβοῃ. 

3: 981 



ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

- » Ν 9 ; ”’ Ν προ / 
τῶν ἐγγὺς ἀπελαύσαμεν. εἴωθε δὲ τοῦτο συµβαί- 
νειν καὶ τῇ θαλάττῃ, πολλάκις" τοῦ βυθοῦ κλυ- 
σθέντος' ἰσχυρῶς καὶ χειμῶνος ἔξω γενοµένου 
πολλάκις ἀδήλως ἐπεσήμηνε καὶ τοῖς λιµέσιν. 

9. Οἴεσθε ἀγορᾶς καὶ θεάτρου καὶ γυμνασίων καὶ 
στοῶν καὶ χρημάτων εἶναί τι ὄφελος τοῖς στασιά- 
ζουσιν; οὐ ταῦτά ἐστι τὰ ποιοῦντα πόλιν καλήν, 
ἀλλὰ σωφροσύνη, Φιλία, τὸ πιστεύειν ἀλλήλοις. 
ὅταν δὲ τὴν βουλὴν ψέγητε, τοὺς προεστῶτας, τοὺς 
2 / . ς Ι / 2 ΑΙ ς 

ἐξειλεγμένους, οὐχ αὑτοὺς ψέγετε; εἰ γὰρ οἱ βελ- 
τίους ὑμῶν εἰσι πονηροί, τί δεῖ περὶ τῶν ἄλλων 
ς η σος ο Δ ο ος / η.) ὑπολαβεῖν, '' ἡμεῖς ἄρα τὰ αὑτῶν' ἀπολέσωμεν; 

.] / 3 ε) ο 3 ι ο / - η οὐθείς φησιν: ἀλλ᾽ εὖ ἴστε ὅτι ἐν πάσαις ταῖς πόλε- 
σίν ἐστι χρήματα δηµόσια, καὶ ταῦτα ἔχουσιν ἔνιοι, 

Δ Δ εν) ”/ Δ λ 2 Δ - 

τινὲς μὲν δι ἄγνοιαν, τινὲς δὲ ἄλλως: καὶ δεῖ προ- 
νοεῖν καὶ σώζειν, οὐ μέντοι μετὰ ἔχθρας οὐδὲ μετὰ 
διαφορᾶς. 

10. Οὗτοι φιλοτιμοῦνται, πολλάκις ὑμῖν παρ᾽ αὑτῶν' 
εἰσενηνόχασιν. πείθετε αὐτούς, παρακαλεῖτε' ἂν 
ἀντιτείνωσι, δικαιολογεῖσθε πρὸς μόνους μηθενὸς 
παρόντος έξωθεν. οὐχ ὑμεῖς ἐστε οἱ πολλάκις 
ἐπαινοῦντες ἡμᾶς δι ὅλης τῆς ἡμέρας, τοὺς μὲν 
3 - / Ν Ν 5 / Αν] λ 

ἀριστεῖς λέγοντες, τοὺς δὲ ᾿Ολυμπίους, τοὺς δὲ 
σωτῆρας, τοὺς δὲ τροφέας; εἶτα πρὸς Διὸς καὶ 

- » - ” 

θεῶν παρ᾽ αὐὑτοῖς ψευδομαρτυριῶν ἁλώσεσθε, καὶ 

3 1 κλυσθέντος Ἠείδ]κε: πλησθέντος. 
3 αὑτῶν Εππροθτίαδ: αὐτῶν. 
ὃ αὐτῶν ΕΠΙΡεΤΙΙ5: αὐτῶν. 

4 ΑΠίοΓ καὶ Αγπῖπι ας ἄδηλον ἔσται. 

1 96ε Γπιγοάιο[οῃ. 
3 Ὀ]ο 15 ρτοβαβ]Ιγ τοζεγτῖπρ {ο ἴπε τοις πιεποπες Ιπ α ἔμς 

Ῥτεσθαϊπρ 5εοΠοῃ, γεα]μ]ετ Ῥεγδοῃς Ι]εεΙγ ἴο Ῥοε ἔουπά Ιπ 
οῇ]σε. 
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ΤΗΕ  ΕΟΒΝΤΥ-ΕΙάΗΤΗ ΡΙ5ςΟΙ ΒΡΕ, 

εσασ]ᾗί τοπ ος ποϊσηροινς. Βαῖ Ες ἰς α ἵμίπς 
ΝΥΠΙΟΗ οβίεν Ῥεζα]]ς ο 5εα ἴοο-- ΨΠοπ ἴ]ο ἀορίῃς 
Ἠανο Ῥεεπ ντο]επ{]ν ἀῑςίαντρες απά ἴπετο Ίας Όσοι α 

εἴονπι αἲ 5οα. οἵοπ ἴπογο αγο Γαἰπί οἶσης οῇ {μα ἆἷς- 
ἔάτραπος ἵπ ἴῃπο Παγβροιγς αἷςο.ὶ 

Ώο γοι Ἱπιασίπε λογο ἶ5 αΠΥ αἀναπίασο ἴπ πιατ]κοῖ 

ος ἸΠεαϊίτε οἳ ογτηπαδία οἳ οοἱοππαᾶες οἳ νγδα]] ἔου 
ΠΙΕΠ πο αγς αἲ νατίαπσοο ὃ Τῆοςο ατο ποῖ ἔῃο Ὠπος 

νυλίοἩ πιακο α ον οσα], Ῥαἳ ταίμεν «ο οοπ{γο]. 
ΕηοπάςΒΙρ. παπίπα] γαςί, Βαὲ ν]ον γοι Ππά Επι] 
αΙΕΗ ἴ]νο Οοποῖ]., να ἔμς Ἱεαάσνς οἱ ες σονετηππεηξ, 
ΨΗΤΗ ἴπε ἁπ]ν εἰεσοῖοά οβ]οῖα]ς. αγο νοι ποῖ ππάίπς 
{αι νἩ γουγκο]ν ες 2 Έονς Ίβτ]ιο Ῥοξίον Πας ΒΠΠΟΠΦ 

γοι αγε Ρας, ναῖ «Ἠοι]ά οπο αδςαπιο τοσαναάίπο Εις 
οἴ]ογα» '' θμα]] νο, ἔποῃ. Ίοςς ν]ιαϊ Ρε]οπος ίραςο 
«οτηςθ οπο τοίοτίς. Νο οπε ἰς «εασσοςήπσ Ενα: οπ ο 

ΟΠΙΤΑΥΥ. γοι παν γοδί αςςαγος ἰμαί ἵπ αἰ] οι οῖος 

ἴπετε ας Ῥαδ]ίο Εαπᾶς, απά α Εαν Ρεϊςοής Ίανο ἔ]λεςο 
Εαπᾶς ἵπ ἰπεῖνγ Ροξξοεδδίοήη. 5οπις {Πτοισῃ Ισπογαπος 
απᾶά «οπἹο οἴμπεννίςο: απά ΙΤ ἵδ πθοςδξατγν ἴο ἴακο 

Ῥγεσαιίίοης απά ἴνγ ἴο τοσονενγ ἴΠοςο {απᾶς. γοῖ ποῖ 
πΙΓΗ Παϊτοα ου ἨταπσΗτρ. 

Έ]μοςο πο 3 αγο σοπθτοις: ἴπου Ἠανο ο[ίοη ππαᾶο 
οοπἰγραξίοης {ο γοι οαἳ οΓ {Πεῖν οὗνΏ γ6δογοςς. [5ο 
Ρεγδιαδίοή. ΟΠ Όλοπη, αρρεα] ἴο ἔποπις 1 ἴπεν ατα 
εἴαρρονῃ, ατσε ἴ]λο ]αςίίοε οῇ γοιιν οαΐπις Ώοέογο νοπα 
Ρεϊναϊε]ν. Εν πο οαἱσίάον Ῥτοδοπ{.” ἰς Τ ποῖ γοι 
Νο οβίοῃ Ῥναΐσο ας αἲ] ἆαν Ίοπα, σα] 5οπηο οἳ τας 

ο ποῦ]ες, 5οπηο Ο]γπηρίαπς, 5οπιο σανίοισς. 5οπαο Εοδίοτ- 

Ρραγεπίς ἓ Τπεῃ, ϱγ αἲΙ Οιαϊς Ποὶν., ατε γοι σοΐπς ἴο 
Ῥο οοπνίοξεᾶ οἱ {αΐσα ννίἔηθςς ἵη γοιχς ΟΝΙ τες α]αι 

ὃ Ῥοιβί]εςδς Ἡε Ίας Ἰατεπις ρατησοπ]ατίν ἵπ πιπᾶ: 
ποιά Ὃε ιπβογιπαϊε ἴο Ιαγ Ῥατε ἀοπιεςίῖο ἀϊβοι]ήες αΠ- 
πεοεδδατΙ]γ. 
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Ρίο 6ΠΒΥΒΟΞΡΤΟΝΜ 

- - / η / . - 

πότερον νῦν ταῦτα ὀργιζόμενοι λέγετε ἢ τότε ἐκεῖνα 
-- αν ΑΝ / 

κολακεύοντες, καὶ νῦν ἀπατώμενοι μᾶλλον ἢ τότε 
ο. - α Ν 

ἐξαπατῶντες; οὐ παύσεσθε τῆς ταραχῆς καὶ γνώ- 
/ 

σεσθε ὅτι πάνυ χαρίεντας ἔχετε πολίτας καὶ πόλιν 
- 3” Δ / 

δυναµένην εἶναι µακαρίαν; ἐγὼ' πολλὰ δύναμαι 
σὺν τοῖς θεοῖς ἀγαθὰ ποιῆσαι, τούτους ἔχων συν- 

΄ ο 1 Ξ / 9 
αγωνιζοµένους, λέγω δὲ’ τὸ τῆς παροιµίας, εἷς 

Σ] / 

ἀνὴρ οὐδεὶς ἀνηρ. 
3 ε) ” 2 / ., . ε) ΄ Δ 

π  ἸΑλλ' ἴσως ἐδυσχεράνατε ὅτι οὐκ ἐγένετο τὸ 
.. 

ἔργον. γίγνεται καὶ σφόδρα ἔσται ταχέως, μάλιστα 
2 

τούτων προθυµουµένων καὶ σπουδαζόντων, ἐὰν 
ἐκοντὶ διδῶσιν' οὐδὲ γὰρ ἄκοντες ὑμῖν ὑπέσχοντο. 
διὰ τί δὲ παρὰ τούτων μὲν ἀπαιτεῖτε παρ᾽ ἐμοῦ 

Αα - / - 

δὲ οὐκ ἀπαιτεῖτε; ὅτι δοκῶ παρεσχηκέναι ὑμῖν; 
ο - - 2 Δ - 

ἔπειτα οἴεσθ᾽ ἐμὲ' τοῦτο ἐμποιεῖν εἰ τὴν ἐμαυτοῦ 
πατρίδα τιµιωτέραν ἐποίησα, χρημάτων τινὰ ἀφορ- 
μὴν παρασχὼν ὥσπερ ἀπὸ τῶν βουλευτικῶν καὶ 
νὴ Δία ἀπὸ τῶν προσόδων ηὐξημένων διὰ τὴν 

Δ / 4 

διοίκησιν; ἀλλὰ ταῦτα μὲν ὅμοιά ἐστιν ὥσπερ ἂν 
ε) .) / ς Δ ς - [4 Δ μ ) / 

εἰ ηὐξάμην ὑπὲρ ὑμῶν, οἱ θεοὶ δὲ ἐποίησαν. 
Ἂ / - / / / 

19 Κὰν πάλιν δυνηθῶ, ποιήσω πάλιν. δυνήσοµαι 
η Ὀ -ἲ ᾳ / ” λ ϱ) / Δ σολ 

δὲ εὐθυμῶν,' φίλους ἔχων τοὺς ἐνθάδε, καὶ οὐδὲν 
- -- - ς - 

ὑμῖν λογιοῦμαι τῶν τοιούτων. οὐδὲ γὰρ οἱ γονεῖς 
τοῖς τέκνοις ἀντὶ τῶν ἀναλωμάτων τὰς εὐχὰς λογί- 

1 Ῥείοτε ἐγὼ Πεΐδ]ε Ἰηδετίς ἣν. 
3 λέγω δὲ 3εἱάεπ: λέγων. 

ὃ οἴεσθ) ἐμὲ ΟτοδΏγ : οἴεσθέ µε. 
«3 εὐθυμῶν] μεθ’ ὑμῶν Πεϊςκε. 

1 ἑαπι]αν ῬτονετΏ. 
3 Ἔμο ϱοιποῖ]]ου ρα]ὰ α {6ο νπεπ απο ἴο οῇΏᾳσα. 
5 Τηῆϊς ννας αποϊµεν τοδι]ί οἳ Ὀ]1ο)5 πα]βδίοη ἴο Ἠοππε, Α.Ὀ. 

100. ΟΕ. Οτ. 40. 10. Τι νου] 5εεπι ἴμαί Ῥεσαιδε οϐ ἴπε 
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ΤΗΕ ΕΟΠΤΥ-ΡΙάΗΤΗ ΡΙ50ΟΙ ΒΡΕ, 

απά {5 Τι απσογ ννπίοα πουν ρνοπηρίς γοιν πονάς, οἳ 
Ίνα 1 βαἴτενγ ἴΠοπ: απα ἶς Τ ἐΠαῖ γοι αγε ἴ]λο νἰοίπας 

ο6 ἀεεορίίοἩ πονν, οΥ Νες γοι σι] οῇ ἀεοερίίοι 
πει ὁ ΝΗΙ γοι πο οεαςα γοιν ἴανρα]σπος απά 
τεςορηῖσε επαξ γοι Ἠανε Εε]]ονν οΐπεης οἱ τοβπειηεπῖ 
απᾶ α οἵεγ- ἰῑναϊ 68η Ῥε ῥγοδρετοις ὁ Τ οαπ αοοοπῃ- 

ΡΙΙ5Η πλαν ἐίηος, 1{ Ηοανοη νη]]ς, γή ξἩ ἔλοςο πο ἃ5 
ΠΙΥ Πε]ρους: : Πουγενεν. 1 οἵῖε ἴἶιο ργονετΏο. οπε ΠΊαΠ ἰς 
ΠΟ ΠΠΙ.Σ 

Ῥιαϊ ρος5!ρΙν γοι Ἠγεγε ἀἱερ]εασεά Ὠιαί πο νοτ]κ 
Ίας πο Ῥοσν οοπηρ]οίσά. Τε ἰς σοΐπο Γογννανᾶ, απά ΤΕ 
πη] Ῥο οοπηρ]είοᾷ νουγ «ροσοᾶΠ]γ. εκροσία]]γ νΙτΏ ἴ]ο 
οπ{Πις]αςεῖο απά οαγηοςί ἰπίογοςί οἱ ἔ]οςο 1ΠΘΙΙ. Ρρτο- 

νιάεὰ ἴ]ογν οἶνε ν]πσ]νγ: τον γοι Κπον ἴμογ Ίνεγο 

ποῖ πηνή]έης ΕΠ νου ρανο ἰλοῖν Ῥτοπιΐςε. Ραϊ 
ΝΊΥ ἆο γοιι ἀεπιαπιά Ραγπιοηί ΈγοτηΏ {ᾖοςς ΙΠΘΠ απ τοῦ 
{γοτα πε ᾗ Βεοαιςε Τ απι «αρροςεᾷ ἴο Ἠανα πιαᾶς 

Ραγπιοπῖ ἴο γοι αἰγοαάν ὁ ΤΠοπ 4ο γοι τορατά ἵξ 
ας τη ἀοῖπρ. ἴβ Τ Ἰανο πιαᾶς ΠΙΥ ΟΥ Εαἰ]ιογ]απά πποχς 
Π{σ]1γ θπζεεππεᾶ Ὦν ῥρτονῖά(πρ «οπαο νογκίπο οαρίἴα], 
ας 1 Ίνογο, Έτοπα ἔλο (οηοί] {οος.ῖ απ. Ῥγ ταις. ΕΟΠὰ 
Ίπογθαςε ΙπΊποσπης Ρτοιση{ αροαῖ τν οασ] ἔπο γον]ςδΙοη 
οἱ οἱχ Ππαποες ὁ 5 αγ. Έιοςο πιαξίενς αγς ας {8 Ι 
Ἰαᾶ Ῥναγεά ἵπ γοιν Ῥεμα], ν]ῖ]ο ἴΠο σος ἀῑά ἴ]ιο 
νοτ]. 

χο απά 1 Τ απι αΡίε {ο 4ο τ αραῖα Τ νν]] ἆοσ 1ξ 

αραϊπ.. Απ Τ 5μα]] ὂε αΡ]ο το ἆο 5ο να εοπβάσπος, 

Ρτονίάεα 1 πανε ἴ]ε ΕΠεπάςΠίρ οΕ ἴΠε Ρεορ]ο οἱ Βνησα, 
απα Τ «Πα]] πο οἨαχγσε γοι απγ{λίπο Έου 5ο εβονῖς. 
Έου πεΙζλοχ 4ο ρατεηῖς οἶλαν οσο ἴο Πιο αοοοιπὲ οἱ Ειείν 
οἰη]άτετ ἴΠε ΡΤαγοΥς οβογος ἵπ Εἰιοῖς ΏομαΙ  Ώο γοι 

διιοσε5ς οἱ ἐλαῖ πηὶδδίοπ Πῖς ε]]ον; οἱσεπς Ίγεγε ποῖ ρτεδδῖηρ 
Ἠϊπη {ον ἴπε ραγππεπί οἱ Πὶ5 δαὈδοπιρίίοηἨ. Ὀαἳ Ὕνετε ΠοποιτΙης 
Ἠϊπι νἴῃ α νοῖο οἱ ἵμαπ]κς. ΟΕ ξ 5. 

4 Ἰ,α., Ώε η] ' ρταγ ᾿) αραΙπ το ἴμε ΤΠΙΡΟΤΟΓ. 
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19 

ΡΙΟ ΟΠΗΒΥΟΞΤΟΜ 

” ϱ άν -- 5 Ἀ 5 Ν / 
ζονται. οἴεσθε ὅτι περὶ στοᾶς ἦν ἂν ἐμοὶ λόγος 
ΑΔΗ {πρ / οτς ς αν δ / Ἰλλὰ 

ἢ ἄλλου τινός, εἰ ἑώρων ὑμᾶς διαφεροµένους; ἀλλὰ 
τοῦτό γε ὅμοιον ἦν ὥσπερ ἂν εἴ τις ἄνθρωπον 
νοσοῦντα καὶ φρενίτιδι ἐχόμενον, δέον, οἶμαι, κατα- 

/ / « ΔΝ 2 ᾷ ον Δ πλάσαι κατακλίαντα, ὁ δὲ ἀλείφοι μύρῳ καὶ 
- α) 2 Δ - 

προσφέροι στέφανον’ ταῦτα! ἐκ περιουσίας ἐστὶ τοῖς 
- / 

ὑγιαίνουσι, τοῖς μηδὲν ἔχουσι κακόν. οὐκ οἴεσθε 
Δ ν] / ο ην. ] / Δ Δ 

τοὺς ᾿Αθηναίους, ὅτ᾽ ἐστασίαζον καὶ τοὺς πολε- 
/ ] / 9 Δ διὸ 1λλ 4λ « 

µίους ἐπηγάγοντο" καὶ προεδίδοσαν ἀλλήλους οἱ 
Δ α 

ταλαίπωροι, καὶ τὰ Προπύλαια ἔχειν καὶ τὸν Παρ- 

θενῶνα καὶ τὰς στοὰς καὶ τὸν ΙΠειραιᾶ; ἀλλὰ 
ε] / .) - - 3 / ΔΝ το 

οἰμώζουσιν αὐτοῖς μεῖζον ἐπήχει τὰ Προπύλαια 
/ 

καὶ τὰ νεώρια καὶ ὁ Πειραιεὺς αὐτός. 
/ / λ / / / Καΐτοι µεγάλη καὶ πολυάνθρωπος πόλις στασιά- 

- - ο. 

ζουσα καὶ κακῶς φρονοῦσα δύναται χρόνον τινὰ 
» Αα ε] - αν 

ἐνεγκεῖν τὴν δυστυχίαν' ἀλλ᾽ ὅμως καὶ ταῦτα ὁρᾶτε 
- - / 

ὁποῖά ἐστιν. οὐ κατηγοροῦσι ἀλλήλων, οὐκ ἐξ- 
Δ λ 

ελαύνουσιν, οὐ τοὺς μὲν εἰς τὴν βουλὴν εἰσάγουσιν 
Δ ε 4 .) - 

καὶ ἑτέρους ἐξάγουσιν; οὐχ ὥσπερ ἐν σεισμῷ 
- ς / ) 

πάντα κινεῖται καὶ πάντα µετέωρά ἐστι καὶ οὐθὲν 
/ -- ά 4 Δ - 

βέβαιον; εἰς τοῦτο ἥκουσιν ὥστε μὴ ἀρκεῖσθαι 
- - ιό . - 

τοῖς αὑτῶν ἠἡγεμόσιν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν τοῖς ἀνιάτοις 
4 -- Δ -- 

νοσήµασι, δέονται ξένων ἰατρῶν. καὶ τοῦτο δὴ τὸ 

τῶν χαλεπῶν ἵππων γιγνόμενόν ἐστιν' ὅταν ὁ 
λ η Ν / / 4 μον ’ 

χαλινὸς μὴ κατισχύη, ψάλιον αὐτοῖ ἔξωθεν 
α / 

ἐμβάλλεται. 

1 ΑΠεΓ ταῦτα Επαρεγίας αἀάς ἅ. 
3 ἐπηγάγοντο] ἐπήγοντο ΥΝ ]απιον{2. 
3 Ῥείοτο εἰς (δαιιβοπ Ἰπδεγίς οὐκ. 

4 Ψψάλιον Να]εδ]Ι5: ψέλιον. 
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ΤΗΕ, ΕΟΒΤΥ-ΕΙάΗΤΗ ΡΙ150ΟΙ ΒΡΕ 

Ἱπαρίπα Τ «Ποπ]ά Ῥο 5ροεακίπο οἱ α οοἰοππαάε ΟΥ 
αηγλΙπο εἶςα, ἵΓ Γ εαν γοι νταπσοΠπος” ΝΗγ, ια 
νοσ]ά Ῥο ᾖςί ας 18, νο α- ΠΙΠ ἰς ΠΠ] απιᾶ «ιβ ονίης 
Ώοπι Ὀγαίῃ {ονογΥ, Ενοισ]ι Ὠο Ῥνορογ ἴγοαπεπῖ, πο 
ἀοιβί, που] Ώε το ραϊ μπι {ο Ροᾷ απᾶ αρρ]γ α ροι]- 
σα, οπς Ὑεχο ἴο γαρ Ἠίπι νμ ροτβπο απᾶ ας- 
παηϊςῖευ α ραγ]απά! Τῆοςε τΠίπος ατο α Ἰαχγγ {ογ ἴμο 
ν/ε]]. {ον ἴποςα νηο Ἠανε πο αβΠοίίοιπ. Ώο ποῖ Ὑοια 
5Ἱρροςο ἰμαί αἲ ἴμο πια επ ἴμο ΑἰΠοπίαης Ίνεγε ἵπ 
Ώλε οπἱρ οἱ οἴνῖ] νναχ απά Παςά ΡτοισΏῖ απροπ ἴποεπιςε]νες 
Όλο επεπιγ απἆ Ὕνετο Ρεϊταγίηρ οπο αποϊΠετ--Ρροου 
ἀαν]ι]ς --ἶνογ Ἠαά ΡοῖῦἩ ἴ]ε Ῥχορυ Ίαεα αηπᾶ ἴ]με Ῥατ- 
Ώνοποι απιά ἴλο οοἸοηηηάος απά Ῥοΐνασιις 3 Άγε, ραΐ 
ἴμα Ῥτοργ]αεα απ πε ἀοοκγανᾶς απά ἴπε Ῥείϊαεις 
Πςε]{ οπ]ν εο]οεᾷ Πε πιοτο Ιοαά]γ ἴο ἰπείν οτῖες. 

Απά γεῖ α ογεαῖ απά ρορα]οις ο εαΠενίης Γγοπα 
οἴν] γναν απ ΓΟ]]1Υ οαπ Του α πιο οπάαγο ἴῑς πλῖςΡου- 
ἔαπες ςὔ]] γοι «απ 5ες Ἠουυ Γεγήρ]ο ενεν 5αο] πίπος 
8γθ. ὮΏο ποῖ ἴπο Αἰλποπίαης αοσοᾳςο οΠ6 αποίµετ, ἆο 
ἴμεγ ποῖ ἀτίνο ππεΠ Ιπίο εχί]ο, 4ο ἴπεν ποῖ ραῖ οπςο 
ρατῖγ Ἰπίο ἴ]α Οοποῖ] απ ἀτίνε οαῖ ἴμο οἴλον 5 Τςποι 
ενειγἰµίησ 5αρ]εοί ἴο αρμοανα] ας ἵπ απ οαγίαπακε, 
ενενγίµίπσ αηςεί(]εᾶ, ποϊμίπσ εἴαρίο» ἼΠεγ Ἠανε 

γθασβεᾷ ἴλο ροίπὶί οϐ πο Ρείΐπρ ςαἰςπεά ντ] που 
ον/Π Ἱεαάςνς, Ρα, ]αςί ας ἵπ ἴμε οα.ςα οἱ ἵποπταβ]ε 
ἀἴςεαςες, τεφαίγε Ρ]ηγςἰοίαπς [γοπι αργοαᾶ. Ποπ οΟΠχε5 
νλαῖ Ἠαρρεης ντ Ππίταοίαρ]ο Ἠουςες-- οι ἴ]ο ΡΙἱ 
{αἲ]ς ἴο Ἠο]ά ἴἶχεπαι ἵπ οἨεοσ]ς, α ουν ἶς ριαῖ απροῃ ἴλοπι 
ἔτοπι ντἰΠποι{.1 

1 Τηϊς ν]ο]ε ραδραρο τε]αίες ἴο ἴμε πΠΠαΡΡΥ 5Η παΠοῃ οϐ 
Αἴπεης αἲ με ο]οςε οΕ Ώπε Ῥε]οροηπεδίαν λατ. Τῃε "' ΡΗΑΥ- 
δ]οῖαν {ΡΟΗ αὈτοαςα  ννας ἴπαο Βρατίαηπ ΓΥδαπάετ απά ἴπε 
ουτὸ  γνας Πὶ5 ἴτοορς οξ οσεμραίοη. Τ1ο”5 οποῖοε οἱ 56] 
απ Ἰ]αςίταίοι απᾶ Πῖς εαγηεδίπεςς ἴπ ἀερίοιπρ Αἰπεπίαῃ 
εαΠετίησς 5ιρσε»ί ἰ]λαί οοπά Πίος αἲ Ῥνηδα ννετε ρτείῖγ ραά. 

25τΤ 



14 

15 

ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

᾿Εμοὶὶ µέλει μὲν καὶ τοῦ καθ ὑμᾶς, µέλει δὲ 
καὶ τοῦ κατ᾽ ἐμαυτόν. εἰ γὰρ φιλόσοφος πολιτείας 
ἀφάμενος οὐκ ἐδυνήθη παρέχειν ὁμονοοῦσαν πόλιν, 
τοῦτο δεινὸν ἤδη καὶ ἄφυκτον, ὥσπερ εἰ ναυπηγὸς" 
ἐν νηὶ πλέων' μὴ παρέχοι τὴν ναῦν πλέουσαν, καὶ 
εἰ κυβερνήτης φάσκων εἶναι πρὸς αὐτὸ τὸ κῦμα ἀπο- 
κλίνοι, ἢ λαβὼν οἰκίαν οἰκοδόμος, ὁρῶν πίπτου- 

σαν, ὁ δὲ τούτου μὲν ἀμελῶν, κονιῶν δὲ καὶ 
χρίων οἴοιτό τι ποιεῖν. 

Ἐῖ µοι προέκειτο νῦν ὑπὲρ ὁμονοίας λέγειν, εἶπον 

ἂν πολλὰ καὶ περὶ τῶν ἀνθρωπίνων καὶ περὶ τῶν 
οὐρανίων παθηµάτων, ὅτι τὰ θεῖα ταῦτα καὶ μεγάλα 

ὁμονοίας τυγχάνει δεόµενα καὶ φιλίας" εἰ δὲ µή, 
κίνδυνος ἀπολέσθαι καὶ φθαρῆναι τῷ καλῶ τούτῳ 
δηµιουργήµατι τῷ κόσµῳ. ἀλλ᾽ ἴσως μακρολογῶ, 
δέον βαδίζειν καὶ παρακαλεῖν τὸν ἡγεμόνα. τοσοῦ- 
τον δἡ µόνον ἐρῶ' οὐκ αἰσχρόν ἐστιν, εἰ µέλιτται 
μὲν ὁμονοοῦσι, καὶ οὐδεὶς οὐδέποτε ἑώρακεν ἐσμὸν 
στασιάζοντα καὶ µαχόμενον αὑτῷ' συνεργάζονται 
δὲ καὶ ζῶσιν ἅμα, καὶ παβέχουσαι τὴν τροφὴν 

αὑταῖς καὶ χρώμµεναι; τί οὖν; οὐχὶ κἀκεῖ γίγνον- 
ται κηφῆνές τινες λάάβ ρα: χαλεποὶ καὶ κατ- 
εσθίοντες τὸ µέλι; νὴ Δία, γίγνονται µέν' ὅμως 
δὲ καὶ τούτους πρλλάκις ἐῶσιν οἳ γεωργοί, μὴ 
βουλόμενοι ταράττειν τὸν ἐσμόν, καὶ βέλτιον νοµί- 
ζουσι παραναλίσκειν τοῦ μέλιτος ἢ πάσας θορυβῆ- 

1 ἐμοὶ] καὶ ἐμοὶ ΕΠΙΡΕΤΙΙΙ6, ἐμοὶ δὲ Αγηίπι, 
Ἡ ναυπηγὸς] ναύκληρος ΞΟΠΗΥ. 

ὃ ἐν νηὶ πλέων ΨΤΟΠΡΊΥ βιδρεοῖεά ὮΥ ἨΠενψετάεῃ. 
4 ἀμελῶν] ἀμελοῖ Αγπίπι. 

988 



ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΕΙαάΗΤΗ ΡΙΔς0ΟΙἱ ΒΡΕ) 

ΜΥ οοποθτηΏ ἶ5 ρατί]γ Ιπάεεᾷ {ον γοι, Ῥαῖ ρατί]γ 
αἶςο {ον πιγςεΙ. ον 8, νε α ΡΗΙοξορμεν ας 
ἵακεπ α σονετηππεηπῖ ἵπ Παπά, Ἠο Ῥτονες απαρ]ε ἴο 
Ρτοάπςα α απῖτεςα οἵίγ, ΕΠίς ἰς Ππάεεςᾶ α «Ποο]ίῖπο εἰαῖα 
οἳ αβαῖγς, οπς αἀπαΙἔπο πο ε,σοαΡρθ, ]αςί ας ἵ α 5Πἱρ- 
ντὶο]ί νυη]ο ςαἴ]πο ἵπ α «Π{ρ «Ποι]ά {41 το γοπςάεν ἴ]ια 
«Π1ρ 5εαινοτίἩγ. οἵ αξ ἵα π]αη ΥΠΟ οἰαϊπιες {ο Ῥε α 
Ρἱ]οί «Ποι]ά «ννεγνο ἴονανα ἴ]ε ννανε Πκε]ξ, ου ας ἵΕ 
α Ῥαϊ]άετ «Ποι]ά ορίαϊπ α Ἠοιςο απ, εείπο ἰΠαῖ 1 
νας {απο ἴο ἀεσαγ, «ποι]ά ἀἰςτοσατα ΓΠῖς {αοί Ῥαἳ. 

οἶνῖηο 1{ α οοαῖ οἱ «ἴποςο απᾶ α νναςῇ οἱ οοἶοιν, «Ποι]ά 
Ππασίπε ἴλμαί Ίο 15 αοΠίενίπο 5οππεϊμίπο. 
Η πιγ ρυγροςο οἩ ἴλίς οοσαδίοΏ εγε ἴο ερθα]κς ἵπ 

Ῥεβα]Ε οϐ εοποοτᾶ. 1 «Ποι]ά Ίανε Ἠαςά α σοοᾷ ἀεα] ἴο 
δαν αροιῖ ποῖ οπ]γ Ἠππα εχροετίεποες Ραῖ οεε]εςίία] 
αἱςο, ἔο ἴμε εβεοῖ ἴ]ιαῖ ἴ]ιοςε ἀῑνίπε απἆ στα ογδαΓίοης, 
ας Τξ Ἠαρρεης, τος ιῖγε οοπουγά απά ΕΠεπάςΠΙΡρς οἴ]εν- 
σε ἴπετο ἰς ἆαποογ ο γαῖπ απά ἀεείγιαοίοπ {ον ΕΠίς 
ῬοεαιΙ {αἱ ννοτ]κ οἳ {Πε ογεαῖος, ἴμε απίνεγςε.!. Βιΐ ρει- 
Λαρς Τ απι ἰα]κίπο ἴοο Ίοπς. νΊεπ Τ ςΠοι]ά ἰπςίοαά σο 
απά οα]] ἴ]ο Ῥτοσοηςα] το ου πιεείίπο,. Αοοογάπσ]γ 
Γ ελα]! εαν οπ]γ ἐλίς πως] πλογο---ἶς 1 ποῖ ἀἰςσγασεί[α] 
ἰλαῖ Ῥους αγο οἱ οπο πι]πά απᾶ πο οπ6 Πας 6νεΓ 56ςῃ α 
θνναγπη ἰ]λαῖ ἰς {αοΐίοις απά Ποἢίς αραἰηςί 1ςα]ῇ, Ὀαἳ, 
οη ἴμε οοπἰταχγ., ἴπεγ Ροῖ νου] απ Ἰνο ἴοσείμον. 
Ργον]άϊπρ {οοᾷ ἔογ οπθ αποίµον απά αδίησ 1 ας νο] 2 
“Ὕψπαϊ ! κοπιε οπε οβ]εοῖς. 4ο νο πο απᾶ ἔπεγε 
ἴοο Ῥεες ἴΠαῖ ατα οα]]εᾷ ἆτοπες, αππογίηςσ ογεαίαγες 
νγμ]ο]ι ἆενοιν ἴλε Ἠοπογ 5. ὙΎες. ΡΥ Πεανεη, νε ἆο 
Ἱπάοεοά: Ὀαξ ςΕ]] ἴμπο {αγπιεγς οἵεπ ἴο]εταίε 6νεπ 

Ώναπι, ποῖ νςμίπο {ο ἀἰςίατῃ ἴ]ο Ἠΐνε, απά Ῥε]ίονο 1ῖ 
Ῥεϊῖεν {ο γναδίε 5οπῃἹε ος ἴπε Ἠοπογ γαῖμεν αι Το 

1 Α {ανοιτῖτε ἔπειπε η Ὠῖο. Ο8, ΟΥ. 96. 99. 80. απα ἴ]ε 
παγί]ι οἱ νε Μαρ ) νι πνΠΙοὮ κε «οπο]ιἆε». 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

16 σαι τὰς μελίττας. οὐ µέντοι παρ᾽ ἡμῖν τυχὸν οὐδείς 
ἐστι κηφὴν ἀργός,' βομβῶν σαθρόν, γευόµενος τοῦ 
μέλιτος. καὶ μέντοι καὶ μύρμηκας πανὺ ἡδέως 
ἰδεῖν ἔστιν, ὅπως μὲν οἰκοῦσι μετ᾽ ἀλλήλων εὐκό- 

ο λ 2 / ε, Δ ΔΝ / 

λως, ὅπως δὲ ἐξίασιν, ὅπως δὲ τὰ βάρη µεταλαμ- 
βάνουσιν, ὅπως δὲ παραχωροῦσιν ἀλλήλοις τῶν 
ὁδῶν. οὔκουν αἰσχρὸν ἀνθρώπους ὄντας ἀφρονε- 
στέρους εἶναι θηρίων οὕτω σμικρῶν καὶ ἀφρόνων; 
Ταῦτα μὲν οὖν ἄλλως ἐρρήθη τρόπον τινά. 

/ λ .) λο α) / / .) « - / στάσιν δὲ οὐδὲ ὀνομάζειν ἄξιον παρ ἡμῖν μήτε 
/ / » / - / 

17 λεγέτω µήδείς. ἀλλά µοι δοκεῖ περικαθήραντας 
τὴν πόλιν -μὴ σκίλλῃ μηδὲ ὕδατι, πολὺ δὲ καθα- 
ρωτέρῳ χρήµατι τῷ λόγω-- κοινῆ πράττειν τὰ 
οιπά, καὶ περὶ τῶν ἀγορανόμων καὶ τῶν ἄλλων 

φροντίζειν καὶ τὴν βουλὴν παρακαλεῖν πρὸς ταῦτα, 
ἵνα, ὥσπερ εἴωθε,' προνοῇ τῆς πόλεως: ἔσται γὰρ 
ὑμῖν πάνυ ῥάδια. τοῦτο δὲ ἄξιον ὑμῖν σπουδάσαι 
καὶ διὰ τὸν ἄρχοντα ὃν πεποιήκατε, ἵνα μὴ λα- 
βόντες ἄπειρον ἄνθρωπον έπειτα ἐν κλύδωνι καὶ 
σάλῳ εᾶτε. 

1 ἀργός ««αοοβθς: ἄγριος. 3 οὐδὲ] οὔτε Επιρεγ]ις. 
ὃ ὕδατι] δᾳδί Βαριιεῖ, χρίµατι ΝαβΡεγ. 

4 εἴωθε ΕΙΠΡΕΓΥΙΙΙΣ: εἰώθει. 

1 Ὀἱο οΕζεπ 115δε- Ῥεος απᾶ απῖς α5 Εργα ὔρης: πες 
ος. 40. 40. 

3 Αἴπεῃς εππρ]ογεὰ 56] οβ]οῖα]ς ας εατ]γ ας 490 π.ο. ΟΕ, 
Ατ]δίορμαπος, σλμαγβίαπς Ἰ99-Ί94. Ατδίοίε, ἄἱΠ. Ρο. 
δ1. 1, δαυ5 ἴΠετο ννογο ᾖνε {ου Αἴεπς Ῥτορογ απᾶ ἤνο {ου ἴμα 
Ρεΐτασιι5, απά Ἠιαί Τ Ὕνας ὨἨποῖγ ἁπίγ ἴο Ἱπδρεοί αἲ] ροοᾶς ἔον 
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ΤΗΕ ΕΟΠΒΤΥ-ΕΙάΗΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

Έηγονν αἲ] {ο Ὄσες ἴπίο οοπ{ασίοηπ. Βαΐί αἲ Ῥνγισα. Τε 
Ώ]αγ Ῥε., ἴλοτα ατε πο Ἰα7γ ἄτοπος, Ῥι22ΐπο ΙΠ Ιπιρο- 
ἴεπςε, ἱρρίηρ ἴ]ο ΠΟΠΕΥ. Ασαΐη, 1 ἴς α στεαί ἀε]ΠσΠί 
ἴο οΏσεγνο ἴμο απῖς, Ἠουνν οοπεπἰαεα]ν ἴπεγ ἀννε]] 
ἴοσοί]ου, χουν ἔεγ σο {ον ἤγοπα ἴο ποςε, Ἀονν Τπεγ 
αἷᾶ οπθ αποίµεν ντῃ {είν Ιοαἆς. απά Ἠονν Ἔπου γ{ο]ά 
Όλε ἴγαῖ]ς Το οπο αποίµεν. [9 ΙΙ ποῖ ἀῑςοι αοσξι]. ση. 
ας Τ γνας ςαγίης, ἴλαί Ἠάππαπ Ῥεΐπος «Ποι]ά Ὦο πογα 
υπίη{ε]Ισεπί ἴμπατ ν]]ά ογοαίιγες ν/ΠΙοἩ αγο 5ο ΕΠΙπΥ 
απά απἰηζε]Ισοπί {1 

Νονν ἐ]ιίς γ]ιίομ ΙΤ πανο Ῥοσι σαγίηρ ἶς Ίπ α ναγ ας 
1ά]ε ἰα]κ. Απ οἶνΙ] «γε ἆοες πο ἀθξογνο ενει ἴο 
Ῥο παπιεά αΠΠποΠο ας, απ οί πο ππαη πιεπίίοἨ 1, 

Ἠοννενεν, 1 Ῥτοροςε ἴ]λαί αβίον ρυτ(γίηρ πε οἵίγ--- 
πο νι απ] που γοῖ να νναϊίεν, Ρας νΗ να 
ἶς Ταγ πἹογο Ῥάγ6, ΠαπιεΙγ, γαᾶδοή-- ο ποροβαϊο 1π 
Ῥαβρ]ὴςο ππεεϊίπςσ υγ]αῖ γεῖ τεπιαῖῃς, πο οΠΊγ οΟΠΟΘΤΙΙ- 
Ίησ οµγκε]νες ντ οι οἸετ]ς ο ἴπο πιατκεῖ 3 απά 5ο 
{οτί Ῥιϊ αἶςο οα]]πο Πο αἰζοπίίοη οἱ πο Οοαποί] 
ἴο ἴλοεςα πιαἰίους, 5ο ἴλαί 1 ΠΙΔΥ πηα]κο Ργονἱςίοτι {ΟΥ 

ἴπε οἳίγ., ας ἶς 5 Ῥργασσο: {ον ἴμεςο Πίπσς νἩ]] Ρε 
απίε εαξδγ {ου γοι το ἀο. Βορίάος, Είς ἀεξετνες γοιν 
«οτίοιις αἰἰοπ{ίοη αἷςο οἩ αοσοιιΏῖ οἱ ἴμο αγοποή ποια 
γοι Ἠανο ογεαϊ[ες, ἵπ ονάεν ἴπαῖ, Πανίπο ἴα]κοι α ΤΠΤΠ 
ο Ιπεχρετίεπος, γοι παν ποῖ ἸΙαΐεν αΡιασος Ἠίπη ἴπ 

Ίγανο απά ἴεπαρεςί.” 

φα]ο ἵπ ογάον [ο Ίπσιιγο εἰεππ]ήπεςς απᾶ Εγοεᾶοπα Εγοπι ααπἱέεγα- 
Πο. 

5 Ατηϊηι δαρσοςίς π] ππποὮ Ῥ]αιςρΙ Ην Ὠιαί Ὀίο ἶ5δ ετο 
τεβεγτῖηρ: ἴο Ἠῖ5 5οΗ. ΠΟΥ ΡτοΥνΠ Το πιαπηοοά. ἜΤηπαϊ ἴπο 5οΠ 
{ο]]ουγεά Εαπαῖ]γ ἰνααΙΠοπ Ὦγ Πο]άϊπς ρι]]ο οβ]σε ἶ5 αρρατεπῖ 
{τοπι ΟΥ. 60. 6-6. 10. απᾶ δΙ. 6. 



ΤΗΕΡ ῬΟΕΤΥΝΝΡΠΗΙ Ῥωοσοο αν 
Α ΕΕΕΟΡΑΙ, ΟΥ ΤΗΣ ΟΡΡΦΗ 
ΩΓΒ ΑΚΟΠΟΝ ΡΕΙΙΝΕΚΕΟΥΡΗ 
ΡΟΡΕΕ ΤΗΕ ΕΘΟΝΦΠ: 

Τη πια]ον Ῥοτίίοπ οἳ Επὶς Ὠϊδοοιιτδε ἶ5 ἀενοίεᾶᾷ ἴο α ο0η- 
«ἴάεγαίίοπ οῇ ἴπε Ἱπιροτίαπος οἱ πε ΡΠΙΙΟΡΟΡΠΟΥ ἵπ ἴ]ιε ααπηῖΠ- 
Ιείγαίίοη οἱ αβαῖνς οῇ δίαῖε απἀ οϐ Πὶς ἀπίν το αοοερί οὔῖοε 
{οΥ ἴα ροοᾷ οἱ ἴπο σίαίο. ΤΠ αρρεατς μαι Ὠῖο, νηϊποιῖ 15 
Ῥτενίοις οοηδεΠί, Παά ῬοεἨ δεῖ πρ α5 α «απαάϊάαῖε Γοχ εἰεσίῖοῃ. 
ἴο ἴμα ατοποπδΗΙρ, ἴπε Πϊρῃπεςί οὔ]ος ἵπ ἴπε ρονετηπιεηί, 
Τῃαϊ εἰεσβῖοπ [ο ἴΠῖ5δ οΏϊσε ννας α Εαπο[ίοῃ οἱ ἴπε (οιποῖ] 15 
οἼσατ, ποῖ οπ]γ {τοπα ἴῃε {αοί ταῖ Ὠ1ο”5 εκοιδες ατα οἩεγες ἴο 
Ὠπαί ροὰγ. Ὀιί εδρεσΙα]1γ ἔγοπι ἴπε παϊιτα] Ιπιογρεία[ίοπ ος 
ξξ 14-15. ἨΕιγίΠαγποτε, να Ίεατῃ {τοπ ξ 16 ἴπαί ἴπε (Οοιποῖ] 
παᾶά οπος Ὠείοτε εἰεσοίοά Ππι {ο ἴπαί οὔισοε Ὦγ αοο]απιαϊίοηῃ. 
ΑγΠΙΠΙ απριες η ππποὮ οἼενετπεςς ἴπαϊ ἴἶο εἰεσίῖοι 15 
το[εγτεᾷ Το ἴοοκ Ρ]ασε ἴμο γεαχ ρτοσθεάΙπρ ος ἨδοσιΥδε6, Α.Ὀ. 
109. ἴμαῖ 1ο ἀεσ]πεςα Το 5εγνθ οπ ἴλπαῖ οσςαδΙΟΠ. απᾶ ἴλαῖ πε 
πδεςᾶ Πῖς Ιπῃπεπος ἴο Ῥν]πρ αὈοιῖ ἴπε δα ς Πα ίοπ οί Πῖς5 5οπ 
{ο Π]] Πῖ5 Ῥίασα (οξ. ΟΥ. 48. ΙΤ απᾶ ποίς). ΌΟπ Ίπε οσσαδῖοπ 
τοβεγγες {ο Ὠ[ο, ἵπ 5αρροτί οΕ Πὶ5 τεαιιοδί ἴο ϱε εχοιιδεᾷ, αγρεὰ 
Όνε ΙπαππίπεποςἙ ο{ Πὶ5 ἀερατίαγε {γοπι Ῥνηρα. ἈΝοῖ γεῖ Πανίπρ 
Ππαίε σοοᾷ ἰμαῖ απποιησειοηῖ, ο πον’ {εε]ς οα]]εὰά αροπ ἴο 
αδθετί Πὶ5 σοοὰ {απ απὰ [ο ἀεσ]ατο ἴλαῖ ἴμὶς πιο ε ἶ5 ΤΘα]]γ 
αροιί ἴο Ίοεανε (5 10). 

Ῥου νπαῖ ΤεαδοΠ γνας ο ἴο ἴα]κε Πὶς ἀερατίιγεξ ἴπ ἴ]ιεα 
Ἰπ]Ηα] 5εηίεπσε οξ ΟΥ. 40 (4.95. 101 οἳ 109) Πο δαγ5 Ἶε Ῥε]ενας 
ηα Ἰαςδ ποῖ πιο Ίοηρβεγ ἴο δίαγ ἵπ Ῥγιδα. Όπο Ἰπ[εγς ΓΤΟΠΙ 
5 ταδε οἳ χε νετῷ οἴομαι ἰλαῖ Πὶ5 ἀερατίιτο ἶ5 ποῖ νΠΟΙΙΥ α 
πιαβίογ ο Ρετξδοπα] ελοῖσο. ΤΠ ἴπαῖ 5απιο 8ΡΕεΟΗΠ (6 9) απ. Ἱπ 
Ου. 47 Ἶε 5αρρεδίς ἰπαί Ίε παρηί τἐαδοπαΡΙγ Ἰοοῖς ἵο Ττα]απ 
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ΤΗΕ, ΕΟΒΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΞΟΟΙ ΠΕ, 

ΤΟΥ 6ΟΠ16 ρτεξεγμιεπί. Ατηίπι οοπο]ιάος ἴμαῖ 5οπῃε 51ο 8 εΥ 
οἱ Ῥτείογπιεπί Παὰ Ώεεπ πιαᾶο Ῥτίογ ἴο ΟΥ. 4ὔ απᾶ ἴλαι 1ος 
6αγ]1εγ αποεξίαἰπίγ ας ἴο ἴπε Ρργεσῖδε πιοπιεηῖ οΕ Πὶς ἀερατίατε 
ἵγας ἀπε ἴο ἴπε Εππρεγογ)5 αΏδεπος ἔτοπα Ἠοππε ἵπ οοηπεχίοη 
ντα Πὶ5 εαπαραϊΐση 1η Ὠασΐία. Τμαϊ εαπιραϊΐση ἵ5 ποὺν ουεγ απἆ 
Ῥιο ἴς ἅπε ἴο Ρεσῖπ Πὶς Ιοτπεγ ἴο Ἠοππε. 
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40. ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝ ΒΟΥΛΗΙ 

- ” ’ .] ΛΑ ΔΝ / 

Ι Τοῖς ἐπιεικέσιν ἀνθρώποις καὶ πεπαιδευµένοις 
ΔΝ 

οὔτε ἀηδὲς τὸ ἄρχειν οὔτε χαλεπόν. Ἡἥδονται μὲν 

γὰρ οὐδενὶ μᾶλλον ἢ τῶ εὖ ποιεῖν' τῶ δὲ ἄρχοντι 
/ κ ”/ - ΔΝ / . / 9 

πόλεως ἢ ἔθνους ἢ καὶ πλειόνων ἀνθρώπων οὐ 
µόνον ἐξουσία πλείστη τοῦ εὐεργετεῖν ἐστιν, ἀλλὰ 

Δ 

καὶ ἀνάγκη σχεδόν: εἰ δὲ µή, οὐκ ἀνέχονται τὸν 
. ”/ . α“/ ”/ 2 ιο) ΔΝ ο 

βλαβερὸν ἄρχοντα οὐχ ὅπως ἄνθρωποι, ὃ δὴ δοκεῖ 
/ / 5  21}}2 σολ Αα / 

πάντων δριμύτατον εἶναι, ἀλλ οὐδὲ τῶν θηρίων 

ϱ τὰ ἀφρονέστατα. οὔτε γὰρ βόες ῥᾳδίως ὑπομένου- 

σι βουκόλων ἀμέλειαν οὔτε αἰπόλια καὶ ποῖμναι 
τοὺς φθείροντας νοµέας. τὰ μὲν γὰρ ἀποφεύγει 

καὶ οὐ πείθεται, τὰ δὲ καὶ ἀμύνεται τοὺς πονηροὺς 

προστάτας. οἱ ὃδ᾽ ἵπποι τοὺς ἁἀμαθεῖς ἠνιόχους 
.] / 8 / / δν ” - 9 

ἀποβάλλοντες πολὺ Κκάκιον κολάζουσιν ἢ ἐκεῖνοι 

τῇ µάστιγι παίοντες. τούτων δὲ ἁπάντων ἄνθρω- 

πος δεινότατόν ἐστι καὶ πλείστην ἔχονὶ σύνεσιν" 
σ -- Δ ζ / / ” / - 

ὥστε κακῷ μὲν ἡγεμόνι πάντων ἐχθρότατον, τῷ 
Δ ο. .] ιά ΔΝ ΔΝ σα 

δὲ ἀγαθῷ πάντων εὐνούστατον. ἡδὺ μὲν οὕτως 

τοῖς ἐπισταμένοις τὸ ἄρχειν' χαλεπὸν δὲ οὐκ ἂν 

1 ὃ δὴ . . « εἶναι ἀε]ιεῖεᾷ Ὦγ Επιροτίς. 
3 ΑΕίογ ἐκεῖνοι ΠεΓν/εγάεΠ ας τούτους. 

ὃ ἔχον Πεϊδκε: ἔχων. 
α) /΄ . 

4 εὐνούστατον Ἠεϊδ]κε: εὐνούστερον. 
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ΤΗΕ ΕΟΕΒΤΥ -ΝΙΝΤΗ ἡΑΠΡΙδΟΟῦΕΒΕΕ : 
ὉΙΡΕΡΠςΑΓ ΟΕ ΤΗΕ ΟΕΕΙΟΕ ΟΕ 
ΑΕΟΗΟΝ ΡΕΙΙΝΕΕΕΡΏ ΒΕΕΟΕΕ ΤΗΕ 
οΟΝΟΠΙ, 

Το πτεαςοπαΡ]ε απ οι] Πναξεά πιει ἴμο Πο]άϊπσ οἱ 
οῆοε ἶς ποϊτῃεν ἁἀἰςίαςιεξα] πον ἀποαπ. Του ἴπεγ 
εΠ]ΟΥ ποϊβίπσ ποτε ἔμαπ ἀοΐπο σοοᾷ: απά πο γα]ον 
οξ α οἵίγ. οἵ οἳ α πϊρα. ος οΓ 5Ε]] Ίαγσεν ασστοεσαἴίοης 
οἳ πιαπ]πᾶ, ποῖ οπ]γ Ίας ἴμα {α]]εςί ορρονγαπΙγ {ου 
ἀοΐπσ σοοᾷ. Ῥαΐ αἶκο ἴς ργασβσοα]]ν Ῥουτᾶ {ο ἄο 5ο: 
Ρυἱ 1 ο Γαἲ]ς ἵπ ἐλαῖ τοσρεοῖ, ἴπε τα]ον νο ἆοος Ἠασπη 
ἶς ποῖ ἴο]εταῖεά, 1 ἆο ποῖ 5αγ Ὦν ἨππιαἨ Ρεΐησς, Υ6- 
Ῥαΐεά ἴο Ὦο ἴμο πιοςί ρειπ]απῖ οἱ αἲ] ογεαίατες, Ρα 

ποῖ ενεπ Ὦγ με «ἰαρίάεςί οΓ {πε Ὠοαςίς. Εον εχαπηρ]ε, 
πεϊίπεν ἆο οαἴί]ε ν]] πσ]ν ςαριηῖς Το ποσ]οοῖ ο ἴ]α 
Ρατῖ οἳ το εγάςππεη ποχ 4ο Ποουίκς οϐ οοαῖς απά «Πεερ 
εαρπῖς {ο Κεερετς πο ταίη ἔλοπια. Τον 5οππς ΤΙΠ 
ΑΝΔΥ απά ἄο ποῖ οΡ6Υγ, απά οἴμοις ενεπ τεϊαΠαϊῖα 
αραϊηςε Γλμεῖν ν]οκεςὰ σιατάίαης. Τη {αοί Πογςος Ιπβἷοῖ 
ΠΠΙΠΟΗ Ίογςα ΡιπκἨπιοιὲ οἩπ. ἴσπογαπι ἀτίνεντς 
Ἰητονίπο ἔμεπι ο ἴπαπ ἴμο ἀτίνους Ιπβίοϊ Ὦγ οἰκίπιο 
πεπι μαι ἴῃε νυἩρ. Ῥιαΐ οἱ 1 ἴ]εςε ογεαίτες ΠΊαΠ 
ἶς ἴμε πηοςὲ οἶενεγ απ Ἠας ἴπε πιοςί Ιπίε]Ισεησε; 
αοοοτάπσ]γ ππαΠ ἶς πιοςί Ποςίϊ]ο οῇ αἰ] {ονγανά α θαά 
τα]εγ, ἴποισἩ πιοςί ΚΙπάΙν οῇ αἰ] Γονατά οπε νο ἴς 
σοοᾷ. .Τμις Ρείπο α τα]ογ ἰς Ρρ]εαςαπί {ου ἴποςε νο 
Κπουν ἴπε ατί-- ἴποισ]ᾗ πο Ῥιανςαξ οοι]ά Ῥε ἁπμοι]ί 
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ΡΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

-- .) Δ ο / .] ” - Δ 

εἴη πρᾶγμα οὐδὲν τῶ µελετήσαντι ἐξ ἀρχῆς καὶ 
παρεσκευασµένῳ πρὸς αὐτό. 

αν / 8. Ὁ δὲ τῷ ὄντι φιλόσοφος οὐκ ἄλλο τι φανήσεται 
3 - ο . / 

διαπονούµενος! ἢ τὸ πῶς" ἄρχειν καλῶς δυνήσεται 
καὶ αὑτοῦ καὶ οἰκίας καὶ πόλεως τῆς µεγίστης καὶ 

/ ς / » / ἊἎ 3” / Δ 

συλλήβδην ἁπάντων ἀνθρώπων, ἂν ἐπιτρέπωσι, καὶ 

αὐτὸς μὲν οὐ προσδεήσεται οὐδενὸς ἄρχοντος ἀλλ᾽ 
Ἂ - η Ν - Αα - Δ ./ 3 φ, 

ἢ τοῦ λόγου καὶ τοῦ θεοῦ, τῶν δὲ ἄλλων ἀνθρώ- 
- Δ 

πων ἐπιμελεῖσθαι καὶ φροντίζειν ἱκανὸς ἔσται. 
λ -- . λ Δ / .) Ν / καὶ τοῦτο οὐδὲ τοὺς βασιλέας αὐτοὺς λέληθεν 

οὐδὲ τῶν ἐν ταῖς δυναστείαις ὅσοι μὴ τελέως 
5, -- - / 

ἄφρονες. τῶν γὰρ πεπαιδευµένων ἐν τοῖς µεγί- 
στοις δέονται συμβούλους σφίσι γίγνεσθαι, καὶ 
τοῖς ἄλλοις προστάττοντες αὐτοὶ παρ᾽ ἐκείνων 
προστάγµατα λαμβάνουσιν ἃ δεῖ πράττειν καὶ 
τίνων ἀπέχεσθαι. 

4 Ὥσπερ τὸν ᾿Αγαμέμνονα Όμηρός φῆσιν ἀεῖ" 
προσδεῖσθαι τῆς γνώμης τοῦ Ἀέστορος καὶ ὁσάκις 

. - / Ν 2 / 2 Δ 

αὐτῷ συμβουλεύοντι μὴ ἐπείσθη, ὀδύρεσθαι καὶ 
παραχρῆμα µμετανοεῖν. «Φίλιππος δέ, ὃς δοκεῖ 

/ / - / ο] / 

δεινότατος γενέσθαι τῶν βασιλέων, ᾿Αριστοτέλην 
. / α ες -λ / / Ν 

ἐπηγάγετο τῷ υἱεῖ ᾿Αλεξάνδρῳ διδάσκαλον καὶ 
ἄρχοντα, ὡς αὐτὸς οὐχ ἱκανὸς ὢν παιδεῦσαι τὴν 

λ 2 / 3 Ν υ Ν ”/ 

βασιλικὴν ἐπιστήμην' ἀλλὰ τῶν μὲν ἄλλων Μακε- 
/ Ν - νΗς} Αα Δ - « / 

δόνων καὶ Θρᾳακῶν καὶ ᾿]λλυριῶν καὶ τῶν “Ἑλλήνων 
ς / .) / 2/ Δ Δ ) ς / / 

ἁπάντων ἠξίου ἄρχειν, τὸν δὲ υἱὸν ἑτέρῳ παρεδίδου 
ἀρχθησόμενον,, καὶ τοσαύταις µυριάσι προστάττων 

1 διαπονούµενος Ἰεϊδ]ε, διανοούμενος (3881βοΠ: διακονού- 
μενος. 

3 τὸ πῶς] ὅπως Αγηϊπι. ὃ ἀεὶ Φε]άεπ : ἃ δεῖ. 
4 ἀρχθησόμενον Μοΐδ]κε: ἀχθησόμενον. 
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ΤΗΕ, ΕΟΒΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΞΟΟΙ ΕΡΕ, 

{ου ἴΠε πια ΥΠΟ ας ρταςιίςεά 1ἱ ἤνοπα {πε ςἴαγε απιά 
Ἠαά εφ ρρεςά Εἰπιςε]{ {ου Τε, 

Ῥαϊ Ίο νο {5 τοα]]γ α ΡΠΙ]οςορΒεν γν]] Ὃε ἔοιπιά το 
Ῥε ἀενοίίπσ Ἠπηςε]Ε {ο πο οἴμεν [αθὶς ἔαπ ἐ]αί ος 
Ἰεαγηῖπς ΠΟΥ’ Ἠο γ]] Ώε αΡ]ε {ο γα]ε νε], νπαεί]εν Τζ 

Ρε τας Πἰπαςο]/ ου α Ποιδεβπο]ά οἳ. ο σγεαῖοςί 
εἰαΐε ος. ἵηπ «Ἠογῖ, αἲ] πιαπ]πᾶ, Ῥγονίάεςα ἴπεγ ρονποῖ! 
Π, απ, γΥμί]ε Πἰπαςε]ΙΕ πεοεά(πσ πο τα]εν οἴμον πα 
γθαδοπ απᾶ (οἆ, ο νΠ] Ῥε οοπιρετεπῖ Τἴο οαγο {οχ απᾶ 
οἵνε Ἰεεᾶᾷ ἴο ἴμο τες οϐ πιαπ]ῖπά. Ἀογεονεχ, ΕΠίς 
{αοῖ Ώας ποῖ εδοαρεᾷ ἴπε ποῖίος ενοη οΕ Κίπος {μαπι- 
5ε]νες. ΟΥ ΟΡ αΏγ ππεΠ ἵΠ Ῥοννθγ Ὑο 4γε ποῖ αξίετ]γ 
Ῥετεβί οἳ Ἱιάσεπιοπί. Τον ἴπεγ επἰγεαί πεηπ οἱ 

ο] Μ1να{ῖοη ἴο Ῥεσοσππθ [λοίνγ οοιΠςε]]ογς ἵπ {οί πιοςί 
Ππροτίαηί Ῥτορ]οπης, απ, νε οἰνίπο ογάενς ἴο 
ενεγγροᾶγ οἶξα. ἴλογ ἴΠεπιςε]νες αοοερί οτἆενς {οπι 
ἴμοςο οοιηςε]]ογς ας ἴο πν]λαῖ ἴο ἆο απά ναί ποῖ 
Το ἀἄο. ἳ 

Τακε ΑραΠΙΕΠΙΠΟΠ {ΟΥ οχαπηΡ]ε---ΗΟΙΠΕΥ 5αγς ἴλαί 
ΑάΠΙΕΠΗΠΟΠ αἱνναγς 5οασηί πο ορίπίοπ οϐ Νεσίου 
εερεοία]]γ., απά ἴΠαῖ ενογν πιο ο αῑά πο {ο]]ονν 
Νεςίον)/ς αἀνίοο Ίο Ῥοενναῖ]οά ἴ]ιο {απο απἀ Ῥτοπιρί]γ 
τερεπ{οᾶ.! Αραΐπ, ΕΠΙΠρ. νο ἴς τεραίεᾷ ἴο Ἠανο 
Ῥεεη ἴμε οἸενοετεςί οἱ Κῑπος, επσασεᾷ Αγὶςίοί]ο ας 
ἴδασπεν απά τα]εν {ου Πὶς ςοπ ΑΙεχαπάςν, Ροµονίπο ἰμαῖ 
Ἡο Πἰπιςε]{ νγας ποῖ οοπιρείεπί [ο οἴνα Ιπςίγασοίίοη ἴπ 
Όλο «ὄῖεπος οἱ ΚἰποςΠίρ: παγ. νΠΙ]ε Ίο ἴποασ]ί ἨΙπῃ- 

«ο Πἱ {ο γα]ε ἴμο οἴμεν Ναοεάοπίαπς απά Τητασίαης 
απᾶά Π]γτίαης απά αἰΙ ἴπε (πταε]ς. Πο Παπάσοά Ἠϊς 5οπ 

οΥεχ ἴο αποῖ]µεν {ο Ρε τα]εά, απ ννμ]]ο Ίο ρανο ογάενς 
ἴο 5ο ΠΙΔΠΥ πηγτίαςς, Ἠο ἀῑά ποῖ ἆατο σἶνο οτἆενς ἴο 

1 Ῥ]ϊο τείξετς. ποῖ ἴο α »ιαἴειπεηῖ πιαᾶε Ὦν ἨΠοπιδτ, Ὀμ{ ἴο 
πε Ῥτοππίπεπος ΨΥΠΙΟΗΠ ε ρῖνε» ἈΝερδίοι αξ Αραπιεπιποπ΄5 
ΟΟΙΠΡΕΙΙΟΓ. 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΞΟΞΤΟΜ. 

Δ ή 

ἑνὶ ἐκείνω προστάττειν οὐχ. ὑπέμενεν. οὐ γὰρ ἴσον 
εἴτο κίνδυνον εἶναι αὑτῷ' εἰ περὶ τοὺς ἄλλους ἡγ 

ἐξαμαρτάνοι ὴ εἴ τι περὶ τὸν υἱόν. 
δ Καΐτοι πρότερον αὐτὸς ἐν Θήβαις ὁμηρεύων 
Πελοπίδᾳ τε συνῆν, ἀνδρὶ πεπαιδευµένῳ, ὥστε καὶ 
ἐραστὴν ἔφασαν αὐτοῦ τὸν Πελοπίδαν γενέσθαι, καὶ 
Ἠπαμεινώνδου τά τε ἔργα έώρα καὶ τῶν λόγων δὲ 
ἤκουεν,' ὃς οὐκ ἀπὸ ταὐτομάτου τοσοῦτον ἴσχυσεν 
ἐν τοῖς Ἓλλησι καὶ τοσαύτην μεταβολὴν ἐποίησεν, 
ὥστε καταλῦσαι Λακεδαιμονίους τοσοῦτον χρόνον μ 
”/ 5 Δ / ς / - / 

ἄρχοντας, ἀλλὰ Λύσιδι ὁμιλήσας τῷ Πυθαγόρου 
θ ο) . λὺ δ / ς Φιλ 

µαθητῃ. ὅθεν οἶμαι πολὺ διήνεγκεν ὁ Φίλιππος 
τῶν πρότερον ἐν Μακεδονίᾳ βασιλευσάντων. ἀλλ 
ὅμως τοιαύτης παιδείας ἐπιτυχὼν οὐκ ἐθάρρει τὸν 
ϱ) / ε] Δ / χ Αλέξανδρον αὐτὸς διδάσκει». ρ 

6 Εὔροι δ) ἄν τις σπανίως μὲν φιλοσόφους ἄρξαν- 
τας ἐν τοῖς ἀνθρώποις- “λέγω δὲ τὰς ὠνομασμένας 
ἀρχάς, στρατηγοὺς ἢ σατράπας ἢ βασιλέας καθ- 
ισταµένους-- πλεῖστα δὲ καὶ μέγιστα ἀπολαύσαν- 

- ε 

τας αὐτῶν ἀγαθὰ τοὺς ἀρχομένους' Σόλωνος μὲν 
2 / - 

Αθηναίους καὶ ᾿Αριστείδου καὶ Περικλέους τοῦ 
2 / - Αναξαγόρου μαθητοῦ, Θηβαίους δὲ ᾿Επαμεινών- 

ς. / Δ / ϱ / ον 

δου, Ῥωμαίους δὲ Νόμα, ὃν φασί τινες τῆς 1 υθα- 
ῤ / - 

γόρου σοφίας μετασχεῖν' ᾿Ιταλιώτας δὲ σύμπαντας 
τῶν Πυθαγορικῶν, τοσοῦτον χρόνον εὐδαιμονήσαν- 

1 αὑτῷ Εππροτῖας: αὐτῷ. 
ἤκουεν ΕπΠΡρετῖας: ἤκουσεν. 

αὐτὸς Ἠεῖδ]κο: οὗτος ΟΥ οὕτως. 

2 

8 

Αἲ ἴπο Ῥαΐϊ]ε οἱ Τ,ειοίτα, 971 μ.ο. 
2 ο Τ, 5ἱ5, α πα[ῖνε οἱ Ῥατεπίιπα, πρταϊεὰ ἴο Τπερες νε 

Ώιο ῬγῆχαρογοαΠ οοπηηαπ]ψ ννας ἀἰςκο]νος, Έον λὶς ἵπβπεπος 
οἩ Εραπιποπᾶας, 566 Χερος, [ πραπι. 9. 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ, 

Ελαῖ οηπς ΠΙα!1. Το γ6αδοη ἶ5 ἰλαῖ Ίο αῑά ποῖ {6ε] Πὶ5 
ΟΠ τῖς| ἴο Ῥο ας στοαῖ 1 ο 5λοι]ά οἳς νΊεντο Τζ 
εοποθιπεᾷ αΠΥ οπο οἶδε ας ΤΙ νοα]ἀ Ῥε 1 ο 5Ποι]ά 
οοΏΙΠΙΙΕ ΞΟΠ16 ΘΙΥΟΥ ἵπ οοπποχίοη ΥΠ Πὶς 5οη. 
Απά γεῖ ρτενίοις]γ ΡΠΙΠΙΡ Πήπαξςε]Ε, νΠῖ]ε α Ποδίαρο 

αἲ ΤΠεΡες, ποῖ οπΙγ γγας α»ςοοίαϊοἆ η] Ῥε]ορίάας, ἃ 
ΠΠΠ οἱ οι] ΗναἹοη-- ἵπ οοπξο«πεπος οἳ νΠίοἩ Τε νας 
ενεη εαϊά {μαί Ρε]ορίάας Ἰαᾷ Ῥεοῃ Πὶς Ίονοει-- Ρας Ώο 
αἱξο νΙἴπεςςας τε ἀεεαᾶς ο{ Εραπιποπάας απἆ Ηςίοποά 
ἴο Πϊΐς νιοτᾶς: απά ἵξ ἵνας ποῖ ππθγο αοοἰἀεπί ἴλπαί 
Ἡραπιίποπάας Παά αοααίγοᾷ 5ΠοἩ Ῥονεγ απιοπσ ἴμε 
Οτοαε]ς απ Ἰας ντοισΏ{ 5ο στεαῖ α «Παησε π (ὤωθεσςα 
αξ ἴο ονετίῃτον ἴμοα Θραγίαης, 1 ἀεερίτο- Ὠποίγ Ίοης- 
οοπήπιασᾶ τα]ε, Ὀαῖ Ώοσαιιςα ο Πας οοπνεγςεᾷ απ 
15ῖς. ἴἶιο ἀἰςαίριε οἳ Ῥγίμασοτας. Τηϊς, Γ {απογ, 
εχρ]αῖης νι ΡΙΗΗΡ ννας ἔαγ ςαροτίου το ἴποςο νο 

Ρτενίοις]γ Ιαὰ Όεσοπιο Κίπος ἵπ Μαοεάοπία. Υ εἳ {ου 
αἩ) εαῖ, ἴποισῃ ο Ὠαά Πας ἴλο σους Εογίαπο το ορίαϊἩ 
5ο ροοά απ ειισαίΙοπ, ηε ἀῑά ποῖ Ἠανο ἴηε «ουχασο ἴο 
ο ΑΙεχαπάογ --- 

ἨἩοννεναν, νΥμῖ]ε οπε νοι]ά απά αι Ρ]ΙΙ]οςορ]μοτς 
Ἠανε ταγε]ν Ῥοσοππε τα]ευ5 απποπς πηοτ---Γ πἹσαπ Ἠο]ά- 
πο Ρροδ!οης Γεγπιες ' οβϊοος. 5οτνίπρ α5 σεποτα]ς οΥ 

καἴταρς ου Κίπος---οη ἴ]μο οἴ]ου παπά, ἴποσε πηοπα ἴΠεγ 
τα]οᾷ Ἠανο ἀοτῖνεά ἔνοπι ἴπεπα πιοδὲ ΠΠΙΘΤΟΙς απά 
πιοςῖ Ἱπιροτίαπί Ρεποβῖς---ἴ]πε Αἰποπίαπς {:ΟΠ1 3010Π, 
{τοπ Αγὶςιείάες, απά ποπ Ῥογίο]ος. ἴ]μο ἀἱςοίριε ος 
Απαχασογας: ἴπε ΈΠεραής ἤνοπι Εραππήποπάας: ἴμε 
Ῥοπιαης ποπ Ἀαπια, ΥΠΟ. ἃξ 50Π1Ι6 5αγ, Ὠαά 5οπια 
αοαιαϊπίαπος νηΙ ἴ]ο ΡΠΙΙοςοΡρΗγ οἱ Εγίμαροτας ὃ: 
απά ἴ]πε Πα]αηι (νγεεκς ἵπ σεπετα] {οπι ἴπο Βγίμα- 
σογθ6αΏς. {ου ἴλεςε (γεε]ς Ῥτοδρεγεά απά οοπάοῖεά 

ὃ Της (γαάἹίοπα] ἀαῑε οἳ Ἀππια ππα]κες Πίπη ἴοο εατ]γ ἴο 
πανε Κπονη ΕγἰπαςογεαπΠίδτῃ, 
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ΙΟ ΟΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

τας καὶ μετὰ πλείστης ὁμονοίας καὶ εἰρήνης πο- 
λιτευσαµένους, ὅσον ἐκεῖνοι χρόνον τὰς πόλεις 
διεῖπον. 

-- α ο. Ν Ἰ. Καὶ κοιῇ δὲ τὰ ἰσχυρότατα τῶν ἐθνῶν, ἐπειδ 
.] / τ ρ / ς Δ [ο / οὐ δύνανται ἀεὶ βασιλεύεσθαι ὑπὸ τῶν φιλοσόφων, 

ἐπιστάτας τοῖς βασιλεῦσι καὶ ἄρχοντας τούτους 
ἀπέδειξαν" ΓΠ]έρσαι μέν, οἶμαι, τοὺς καλουµένους 
παρ᾽ αὐτοῖς μάγους, ὅτι τῆς φύσεως ἦσαν ἔμπειροι 
καὶ τοὺς θεοὺς ἤδεσαν ὡς δεῖ θεραπεύειν' Αἰγύπτιοι 
δὲ τοὺς ἱερέας, οἳ τὴν αὐτὴν ἐπιστήμην εἶχον τοῖς 
µάγοις, τῶν θεῶν ἐπιμελούμενοι καὶ τὰ ξύμπαντα 

Δ Δ 

γιγνώσκοντες ὅπη' τε καὶ ὅπως ἔχοι' ᾿Ινδοὶ δὲ 
Βραχμᾶνας, ἐγκρατείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ διαφέροντας 

λ αν λ Δ - ο / ϱ - ”/ Δ 

καὶ τῇ πρὸς τὸ θεῖον φιλία, ὅθεν μᾶλλον ἴσασι τὰ 
; ζ σ ε ν ” : π ; 3 - 

μέλλοντα ἢ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι τὰ παρόντα αὐτοῖς" 
8 Κελτοὶ δὲ οὓς ὀνομάζουσι ΔἈρυΐδας, καὶ τούτους 
περὶ μαντικὴν ὄντας καὶ τὴν ἄλλην σοφίαν' ὧν 
”/ - - 2ο 4 »Σός - / Σολ 

ἄνευ τοῖς βασιλεῦσιν οὐδὲν ἐξῆν πράττειν οὐδὲ 
/ ιό, Δ Δ 2 ΔΝ 2 / 2 βουλεύεσθαι, ὥστε τὸ μὲν ἀληθὲς ἐκείνους ἄρχειν, 

τοὺς δὲ βασιλέας αὐτῶν ὑπηρέτας καὶ διακόνους 
γίγνεδθαι τῆς γνώμης ἐν θρόνοις χρυσοῖς καθ- 
ηµένους καὶ οἰκίας µεγάλας οἰκοῦντας καὶ πολυ- 
τελῶςῦ εὐωχουμένους. 

Καὶ γὰρ δὴ τοῦτον εἰκός ἐστι πᾶσαν ἀρχὴν 
ἱκανώτατα διοικῆσαι, ὃς τὴν χαλεπωτάτην ἀρχὴν 
διηνεκῶς' ἄρχων δύναται παρέχειν ἀναμάρτητον 

ς / ς / / 3) ος ” ”/ ο) - 

9 αὑτόν. ὁ τοίνυν φιλόσοφος ἀεὶ αὑτοῦ ἄρχει" ὃ τῷ 
ε 

Ἐ ὅτι] οἳ Πείσκο. 5 ὅπη Ὀϊπάοτε: πῇ. 
ὅ πολυτελῶς ΟοΡεῖ: πολυτίµους ΟΥ πολυτίµως. 

4 διηνεκῶς ΦΕΙάεΠ : διενηνοχὼς. 

ιο, Οτ: 96:41. 504, ΟΥ. 95. 99. 
5 Τμε Ιοσι8 οἰαβθίσιβ οἩ ἴ]ε Εγα]ς ἶ5 (αερας, ΒεΙΙ. ,αἰ. 6. 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΞΟΟΙΓΠΡΕ 

Ελεῖγ πηιπΙοῖρα] αβαῖνς νΙΙ ἴπε ογεαῖοςε οοποοτά απἀ 
Ῥεασε ]αςδῖ 5ο Ίοποϱ ας ἴμοςε Βγίμασογεαπς πιαπασεἆ 
Εποαῖγ οἶες. 

Εατίμειτπογε, «ἴπος ἴΠεγ οαπποῖ αἱνναγς Ῥο τα]ες ὮΥ 
Κίπσς ννμο αγε ΡΗΙΙοςορῄευς, ἴπε πιοςῖ ρον/ετ{α] παίῖοης 
Ἠανε ραβ]ε]γ αρροϊπἰεά ρΗοξςορῃενς ας εαρενηζεπς- 
επῖς απά οΗΊοετς {ου ἰΠπείῖν Κίπος. ἜΤ]μας ἴμο Βογδίαης, 
πιαζµίη]ς, αρροϊηϊοἁ ἴποςο ποπ ΤΠεγ οα]ἱ Ν{ασί, 
Ῥεσαιιςσα ἴΠαγ Ίγετε αοηιαϊπίοα να Ναΐατο απά 
απαεγδίοοά ουν ἴπο σος 5Ἠοι]ά Ὄο ννονςμΙρροςᾶ 1: ο 
Ἠσγρίαηπς αρροϊπίεά ἴμοε Ρρτῖοςίς, Ὑλο Πας ἴ]εα 6απιο 
Κπον]ιεάρε ας ἴ]ο Μασι, ἀενοίίπο ἴπεπισε]νος το ἴπα 
«αχνίοε ΟΕ ἴ]λο σοάς απά Κπονῖπο ἴπαο Ἠον απἆ ἴ]ο 
πηεγείοτε οἳ ενειγἰπίπο: ἴποε Πιάίαπς αρροϊπιοά 
Ῥτασβππαης, Ώθοσιςο ἴΠεγ οχος] ἵπ 5οἱ{-οοπίτο] απᾶ 
τισῃίθοιςηοςς απά {π ἴλοίν ἀενοίίοτ ἴο ἴμο ἀῑνίπε,” αξ 
α τοςι]{ οἱ ννηίε]ι που Κπουν ἴλο Επίαγο Ῥοΐίον ἴΠαπι αἰ] 
οἴμον ππεη Ἰκπον” ἐ]οίν ον η Ἱππππσαίαϊο ργεςεπίς ἴμε 
Οε]ἰς αρροϊπίες ἴ]οςε νΊοπι ἴπεγ σα] Εγαϊάςιὃ ἔ]οςο 
α]ςο Ρεΐπρ ἀενοῖες Το ἴπε ρτορῃοίίς αγί απά Το ν]ςάοτη 
ἵη σεπετα]. ἴπ αἰ] ἴλοςο ϱ.ςες ἴπο ἸΚΐπος Ὕνογε ποῖ 
Ρρενπηϊτ{εᾶ ἴο ἄο οΥἵ Ρίαπ απγ {μίας νηζλοιί ἴμο αςςῖςί- 
8πος οἱ ἴμεσε Ὑςε ππεΠ. 5ο ἴλπαί ἵπ γα ΤΕ γνας ΤΠεγ 
πο τα]εά, νηῖ]ε ἴ]πε Ἰίπος Ῥεσαπιε πεί 5ογναηῖς 
αΠ ἴ]ο πηϊπϊςίενς οἱ πείς νν]. ποσα ἴλογ δαῖ ο 

σο]άειπ ἵμτοπες, ἀνγε]ί ἵπ οτεαῖ ποιςδες. απά Γεαςῖοᾶ 
ςιπαρίποις]γ. 

Άπά Ιπάεες 1{ ἶς τεαδοπαβ]ο ἴο εχροοῖ ἴλαί ππαἨ ἴο 
αἀτηϊηϊςίεν αἩγ οὔπσοε πιοδῖ οαραβ]γ νΊο. οοσαργίπο 
οοπΙπαοις]ν ἴπε πιοςί ἀμοι]ί ο[]σο οἱ αἲἰ. σα πουν 
ΗΙπΙςεΙ ο Ῥε Έεο Έοπι 61ΟΥ. Του εχαπηρ]α, ἴῃμα 
ΡΙΙ]ο5ορ[ευ {5 αἱναγς πιαςῖεν οἳ Πήπηςο]:ς απά ΕΠῖς ἰς 

19-14. ὨὈϊοᾶοτας (ὅ. 9ἱ. 4) απὰ Βίταρο (4. 198) αἶςσο τείετ 
ἴο ἴμοπι, 
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ΡΙΟο 6ΗΠΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

παντὶ χαλεπώτερον ἢ συµπάντων μὲν "Ἑλλήνων 
συµπάντων δὲ βαρβάρων βασιλεύει. ποῖον μὲν 
γὰρ οὕτως ἄγριον ἀνθρώπων γένος ἐστὶν ὡς ὀργαί 
τε καὶ φθόνοι καὶ Φφιλονικίαι, ὧν αὐτὸν ἐγκρατῆ 
εἶναι δεῖ; ποῖον δὲ οὕτω" πανοῦργον καὶ ἐπίβου- 
λον καὶ προδοτικὸν ὡς ἡδοναί τε καὶ ἐπιθυμίαι, 
ὧν αὐτὸν οὐδέποτε ἠττᾶσθαι δεῖ; ποῖον δὲ οὕτω 

βίαιον καὶ καταπληττόμενον" καὶ ταπεινοῦν τὰς 
ψυχὰς ὡς φόβοι τε καὶ λῦπαι, οἷς οὕποτε αὐτὸν 
πρέπει ὑπείκοντα ὀφθῆναι; ποῖα δὲ ὅπλα, ποῖα 
δὲ ἐρύματα πρὸς ταῦτα προβέβληται, οἷα οἵ τε 
βασιλεῖς καὶ στρατηγοὶ πόλεως πρὸς τοὺς πολε- 
μίους, ποίοις δὲ συμμάχοις ἢ δορυφόροις ἐπὶ 
ταῦτα χρῆσθαι δυνατόν, εἰ µή γε τοῖς σοφοῖς καὶ 
Φρονίµοις λόγοις; τίσι δὲ ἄλλοις ἐντείλασθαι 
φυλακὰς" ἢ ἐπιτρέψαι φρουρεῖν, ἢ ποίοις χρήσασθαι 
διακόνοις; ἀλλ᾽ οὐκ αὐτὸν δεῖ" καὶ νύκτωρ καὶ 
μεθ᾽ ἡμέραν φροντίζοντα καὶ ἀγρυπνοῦντα τὴν 
φυλακὴν ταύτην ἔχειν, ὅπως μὴ λάθη αὐτὸν" ἤτοι 
ἀνασεισθεὶς ὑπὸ ἡδονῶν ἢ καταπλαγεὶς ὑπὸ φόβων 
ἢ παρακρουσθεὶς ὑπὸ ἐπιθυμίας ἢ ταπεινωθεὶς ὑπὸ 
λύπης, ὥστε ἀποστῆναι τῶν βελτίστων καὶ δικαιο- 
τάτων ἔργων προδότης αὑτοῦ γενόμενος, τῷ δὲ 
τὴν ἀρχὴν ταύτην ἰσχυρῶς καὶ ἐγκρατῶς ἄρχοντι 
οὐ χαλεπὸν ἤδη καὶ συµπάντων ἀνθρώπων κρείττω 
γίγνεσθαι. 

ΙΟπόταν δὲ ταῦτα διεξίω περὶ τῶν φιλοσόφων, 

μηδείς με ἡγείσθω πρὸς τὸ σχῆμα ἀφορῶντα λέγειν 
καὶ πρὸς τὸ ὄνομα. οὔτε γὰρ τὸν οἶνον ἐκ τοῦ 

1 οὕτω αἀάεὰ Ργ Πεϊςκο, 
καταπληττόµενον] καταπληκτικὸν 3ε]άεῃ. 

ὃ φυλακὰς (4δα1ΏοΠ : φυλακῆς. 

2 
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ΤΗΕ, ΕΟΒΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΡΟΟΌΠΡΕ 

αἰοσείῃεν πποχο ἀἰβιοι]ὲ απ Το Ῥο Κίπο ονεΥ αἲ] ἴ]ε 
(τεο]ς οἵ αἲ] το ατρατίαης. ΄ Εον ν]αῖ χασς Οἱ ΠΙΕΠ 
ἶς αξ 6ανασε α5 αΤε Ἀησεγ απά οηνγ απά οοπ[επ{ῖοις- 
ηθςς, λίπος ονοΥ ν/Ώίοῃ ἴμο ΡΗΙ]οξδορ[ον ππαςί ππαϊπαἶτι 
εοπῖτο]ι{ ὙἨ]αϊ τασο ἶς ας Κπανίςι απ Ππῖγίσιίησ απ 
ἰχαϊζογοις ας ἃγο Ῥ]εασαγος απά Ἰαςίς. Ὦγν. νίο] Ίο 

πηιςὲ πενογΥ ὢο ΟΝ6ΥΟΟΙΙΕΣ ὙἨγΠαϊ χάος ἰς ας νιο]επῖ 

απᾶ τον γίης απ ἀεραςίτο {ο πιοπ)ς 5οα]ς ας αγε {θα 

ΑΠ Ῥραΐῃ., το νΠΙοἩ Ώε πιαςί πενοΥ Ῥο 5οεΠ [ο γ]ε]ά 
Αραΐῃ, ναί ατπιοαγ, λαῖ ἀείοποες ἆοος Ίο Ῥοβςοςς 
{ου Ῥτοϊεο[ῖοη ασαἰπςῖ ἴπεςο {ούοςς 5Ο] ας Ροίῃ Κίπος 
απ σεπετα]ς Ὠανε ασαἰηπςί α {ου ὙγΠαϊ α]ῆες ος 
Ροάγσιαγᾶς οαἩ Ίο 6ΠΠΡΙΟΥ αραἰηςί ἴποτη, απ]εςς 1{ ο 
γγογᾶς οἳ ν]ςάοπι απά Ῥγαάσπος ὁ Ποια εἶσο οαπ Ίιε 
Ριᾷ ἆο 5επίγ ἀπίγ ου ἴγαςί Το είαπά οιαγά, οἱ Ὑ]ιαϊ 

«ρογναηῖίς οςη ῃο 6ΙΠΡΙΟΥ 159 Πο πο, ον ἴμε οΟΠΙΤαΣΥ. 

ορ]ίσεᾷ ἴο Πο]ά ἰπίς Ἱναίο Ππαςο] Ῥο] πὶσηῖ απά 
ἆαγ. νι απχίοις ἴποισΕί απά νἰσί]απος, Ἰοί, εγα ηε 
16 αγ/αΤτο οΕ 1, ας πιαγ Ῥο οχοϊίοᾷ ΡΥ Ρίεαδιχες οΥ 
τενγίβεά Ὦγ Γεανς ου ἐγοκοά Ὃν Ἰαςί ον ῬτοισΏ{ 1ον’ ΡΥ 
Ραΐη απ 5ο Ὄο ππαςο ἴο αβαπάοπ ἔλοςε αοἲς νΙο] αγ 

Ρεδί απ πιοςί π]ομίσοις, ἑαγηίπο γαϊτογ Το ήπαςο]Ε 2 

ἨἩοννονοεγ, ἴλο ππαη Νο αἀπαπἰςίονς ἐμίς οῄϊοο ντ] 
Άγηποςς απά 5ε]{[-οοπίτο] ἆοος ποῖ απα 1 ἀἰβιοι]ε {νοπα 

Όπεπ οἩ {ο «πουν ΠΙπιςο]{ «αροτίος ονοη Το ἴπο νηο]ο 
νοτ]ά. 

Ῥυαΐ νηεηῃ 1 επίεν Ιπίο ἴ]λεςα ἀείαῖ]ς τορατάίπο 
ΡΗΙ]οξορῄενς. Ἰοῖ πο οπο ΓΠίπίς Τ απ «ροακίπο νν α 
νίενν ἴο {πε ο νατα αρροεαταπος απ ἴμο Ἰαβο].. Έου 
α5 5εηςίΡ]ε πποη ἄο πο ]αάσο νΊπο Έγοπα ἴμο 4 ἴπ 

1 ο ΟΓ. 94. 9-δ απᾶ 90. 11. 

4 δεῖ Πεϊδκε: ἀεὶ. 5 λαθη ἨΝ Παππονν]ίή : λάθοι. 
6 αὐτὸν Πεϊθ]κε: αὐτὸς. 
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ΡΙοΟ ΟΗΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

κεράµου κρίνουσιν οἱ νοῦν ἔχοντες' πολλάκις γὰρ 

εὑρήσεις ἐν σπουδαίω κεράµω τὸν ἐκ τῶν καπη- 
λείων οἶνον ἐξεστηκότα: οὔτε τὸν ἄνδρα τὸν πεπαι- 

-- Ν 

δευµένον ἐκ τοῦ σχήµατος. τοὺς μέντοι πολλοὺς 
-- εν Δ 

οὐ θαυμάζω ἐξαπατᾶσθαι ὑπὸ τοῦ τοιούτου. τὸν 

γὰρ ᾿ΟὈδυσσέα καὶ τὸν ἾἾρον οἱ μνηστῆρες συν- 
.. / 

έβαλον διὰ τὸ σχῆμα ὡς οὐδὲν διαφέροντας. ἔφη 
/ -- ) / / / .) - δέ τις τῶν ὀλίγῳ πρότερον φιλοσόφων οὐ φαῦ- 

ον - λ 

λον, τὸν' ᾿Ισμηνίαν” τοῦτο μάλιστα ἀγανακτεῖν, τὸ 
- . Δ ΔΝ / ” - 

καλεῖσθαι αὐλητὰς τοὺς τυμβαύλας, οὐ παντελῶς 
Πα] ο τα 2 λ ὃ - . Δ λά δὲ 

ὅμοιον ὄν, ἐμοὶ δοκεῖι. οὐ γὰρ βλάπτουσιν οὐδὲν 
ς - Δ Ν Σο 3 - - .λ 

οἱ τυμβαῦλαι τοὺς νεκροὺς οὐδ᾽ ἐνοχλοῦσιν, τῶν δὲ 
/ - ” Ν ΑΔ ΔΝ 

προσποιουµένων φιλοσοφεῖν ένιοι καὶ πολλὰ χαλεπὰ 
2 / 2 λ -.4 ”/ Μ Δ ἐργάζονται. ἀλλὰ τοῦ" γε ὄντως φιλοσόφου τὸ 
ἔργον οὐχ ἕτερόν ἐστιν ἢ ἀρχὴ ἀνθρώπων. ὅστις 
δὲ ὀκνεῖ τὴν αὑτοῦ πόλιν ἑκοῦσαν καὶ ἐπικαλου- 

µένην διοικεῖν, οὐ φάσκων ἱκανὸς' εἶναι, ὅμοιός 

ἐστιν ὥσπερ εἴ τις τὸ μὲν ἑαυτοῦ σῶμα θεραπεύειν 
Δ θέλ 2 - . Δ ” ζλλ δὲ » θ / 

μὴ θέλοι, ἀξιῶν ἰατρὸς εἶναι, ἄλλους δὲ ἀνθρώπους 
ἰατρεύοι προθύµως ἀργύριον ἢ τιμὰς λαµβάνων, 
ὥσπερ ἐλάττω μισθὸν ὄντα ἑτέρου μισθοῦ τὴν 
ὑγίειαν, ἢ εἴ τις ἀξιῶν ἱκανὸς εἶναι παιδοτρίβης 
ο) / / .] / Δ Γον 

ἢ γραμμάτων διδάσκαλος ἀλλοτρίους μὲν παῖδας 
/ / Δ Δ ες / Δ ”/ 

θέλοι διδάσκειν, τοὺς δὲ αὑτοῦ πέµποι πρὸς ἄλλον 
τινὰ τῶν φαυλοτέρων, ἢ εἴ τις ἀμελήσας τῶν έαυ- 

- / 1λλ / 2) {λ - ο] 7 Ἂ 

τοῦ γονέων ἀλλοτρίους ἐθέλοι προτιμᾶν, οὓς ἂν 

1 τὸν (7ΥΟΒΡΥ : τὸ. 
3. Ἰσμηνίαν Ὑα]εδῖις, Ἰσμηνίου Ατηϊπι: Ἴσμηνον. 

ὃ ὅμοιον ὄν Πεϊδκε: οἷον ὃ᾽ ὃν ΟΥ οἷον δ᾽ ὄνον. 
4 τοῦ (4β88ΠΡΟΠ : τοῦτό. δ αὑτοῦ Εππρετίς: αὐτοῦ. 
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ΤΗΕ ΓΕΟΠΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΡΟΟΒΡΗ 

ΝΠΙΟ] 1ἱ ἰς «ἴογες-- {ον οἵεη γοι νν] βπά ἵπ 4η αχοε]- 
επί ]αχ ἴ]ιο ροῖ]οᾶ νπε οἳ ἴ]ε ἵανεγης---5ο αἱ5ο ἴ]πεγ 
4ο ποῖ Ἱαάσα ἴ]λο πιαπ οἱ οα]Ηναίίοι Ὦγ. Ἠὶς ἆγεςς. 
Ὑεαῖ 1 απι ποῖ αχργίςεά ἴΠαῖ πηοδῖ ΠἹοη απο ἀεοθίνεά 

Ἠ}. 5ος α λίπος ας ἴμαῦ. Γον εχαπαρ]ο. ἴ]λο ςζους 
ρίτιεα Οάγκοειις αραἰηςε [τας Ῥεσααςε οῇ εμεῖν ἄναςς, 
εαρροδίπρ ἴλμο ἴννο ἴο Ῥο πο ἀἰπετεπία Βατ οπε 
οἱ ἴ]ιο ῬΗΙ]οδορ]ενς νο Ινοᾶ α «ονί πια αρθρο Ἰας 
γε]] σαἰᾷ ἴιαῖ 1ξ ππαάο Ιςπιεπίας 3 εδροοία]]γ αΠοτΥ 
Ὠναϊ ἴ]ια Ρίρεις αἲ βιηογα]ς «Ποι]ά Ὄο οπ]]εά Πα ςες, 
ἴποισ] τλπαί ἰς ποῖ αϊτε ἴ]λο «απιο ἴμίπο, 16 «6θπης {ο 
πως. ΕοΥ ἴ]ε Ρρίρενς αἲ {απογα]ς 4ο πο μι ἴο ἴ]πα 
ἀεαά που 4ο Τεγ αΠΠΟΥ ἵεπα, νηεγεας 5οπΠε 96 ἴ]λοςς 
Νο Ῥτοίεςς το Ρο ΡΟ κορῃετς τοα]1γ 4ο ππαἩγ οτίεν- 
ος ἔ]ήπος,5  ἨΗονενογ, ἴ]λο Εαποίίοπ Ὁ8 ἴ]ιε τοα] ΡΗΙ]ο- 
«ΟΡΠΕΥ ἶ5 ποϊΠίπρ οἷςα εἶναι ἴοτα]ε ονον Πάππα Ῥοείπος, 
Ῥαϊ 1 α ΠΙΒΗΠ. ]]ορίπα μα ο ἰς πο οοπιραξοηῖ, 

ἶ5 το]ασίαπῖ το αἀπαἰηἰςίου Εὶς ονα ο γ νποεπ Τἳ νΊσῃες 
ΠΙΠι {ο ἆο 5ο απά οα]]ς αροπ Είπα, 1{ ἵς αξ ΠΕ ςοπιε οπ6 
«ποα]ά γείαςε [ο ἴγοαῖ Πὶς οννπ Ροςγ, ἴποιςῃ ρνοξεδςίπρ 
ἴο Ρε α ργςίοίαἩ, απά γεῖ «Ποι]ά τοας]ν ἴτοαί οἴμον 
ΠΕΠ ΤΠ τει {ΟΥ ΠΙΟΠΕΥ οἵ Ἠοποινς, αςί ας. ΤΕ Ἠὶς 
Ποα]ίῃ ννεγε α δπ]α]]εγ τεσοπηρεηςε ἴμπαπ αποϊ]ου ίπα; 
ου ασαἴη. 1 ἶς ας 1 5οππε οπε Νο ο]αίπιος {ο Ρο απ αΡ]ο 
ἰχαίηεν οἳ αἰλ]οῖες ου α ἴεασῃμοεν οΕ Ιείίενς «Ποι]ά ὃοα 
νη]]πο [ο [εσας] ἴ]ο 5ος οΕ οἴμονς, Ριαἱ 5Ποι]ά 5οτιά ὶς 
ΟΝΏ 8Ο0Π ἴο 50ΟΠΠ6 0Π6 οἶξο ο Ίεςς ςἰαπάίπο: οἵ ας 1 

«οπ16 ΟΠ6 Νο ποερ]εοῖεά Ἠΐς ον ραγεπῖς «Ποι]ά Ὦο 
γοαᾶγ ἴο Ρτοίεν πε ρατοεπῖς οἳ οἴμοι», Ῥτονίάεἆά Πο 

1 Το, ΡοίἩ ἵπταρς. ΟΕ. Οἄψεςει 18. 40-41. 
2:08 ους. οο,. 61. 
ος Ὃν ο. 9. 

ὁ ἱκανὸς 3ε]άθῃ : ἰατρὸς. 
Ἰ προτιμᾶν, οὓς (45α11ΏοΠ : προκειµένους. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΒΟΞΤΟΜ 

” / 3 / 1 Ἆ 4λλ ὦ ὃ / 

αἴσθηται πλουσιωτέρους ἐκείνων ἢ μᾶλλον ἐνοό- 
ὅ / λ / 5/ λ ος ηὸ 

14 ους. οὔτε γὰρ δικαιότερον οὔτε μὰ Δία η ιον 

τῶν ἀναγκαίων ὑπεριδόντα τοῖς μμοεα προσήκου- 

σιν ὠφέλιμον γίγνεσθαι. 
- / 

Οὐκοῦν τό γε ἀκόλουθόν ἐστι τοῖς λόγοις τούτοις 
”/ . Ν / 9 ας - 4 ἀλλ ο 3 4 

ἄρχειν αὐτὸν βουλομένων' ὑμῶν. ἆ εὖ ιστε οτι 
5 ο 

εἰ µή τι ἦν ἀδύνατον, οὐκ ἂν περιέµενον ὥστε 
ε -- 2 ” 3 εν) ” λ Ἂ ) / Δ / 

ὑμᾶς ἀξιοῦν, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἂν ἠξίουν καὶ παρεκάλουν. 
- -- -- / 

ἓν γάρ τι καὶ τοῦτό ἐστι τῶν καλῶν καὶ σωφρόνων, 

αὐτὸν, παραγγέλλοντα καὶ χάριν εἰδότα τῆς χειρο- 

τονίας ἄρχειν τῶν πολιτῶν, ἀλλὰ μὴ καθαιροῦντα 
3, - / 5 

16 μηδὲ ἄτιμον τὸ πρᾶγμα ποιήσαντα. τί οὖν ἐστι τὸ 
» / ” - / .) ΝΔ Δ Δ ”/ » - 

ἀδύνατον ἐν τῷ παρόντι; ἐγὼ μὲν καὶ τἆλλα ἀξιῶ 
; »26 Θ / σς / Δ ον 

πιστεύεσθαι ἐφ' ὧν λέγω--οὐδέποτε γὰρ ὑμᾶς 
. / ες 2 Ν / ς ΔΝ ] / .) Δ 

ἐξηπάτησα, ὡς ἐγὼ νοµίζω, ὑπὲρ οὐδενός' οὐδὲ 
/ ./ ο / Ἀν 2 3 οι η 

πρότερον ἄλλως διανοούμενος εἶπον- ἀλλ ἀεὶ 

πλείους ἀσχολίαι . . « καταλιπεῖν μέχρι τοῦδε οὐχ 
ἑκόντα µε κατέσχηκεν. τὸ δὲ νῦν οὐκέτι ἐγχωρεῖ 

σχεδόν. οὔτε γὰρ ἐμοὶ οὔτε ἴσως ὑμῖν ἄμεινόν 
ἐστιν ἐμὲ διατρίβειν ἐνθάδε. ὥστε παραιτοῦμαι 

Δ - .] / Δ “ ώ” Ἂ ἐδ 46 8 

τὴν ψῆφον. ἐπίσταμαι γὰρ ὅτι οὐκ ἂν ἐδεήθην 
. / » Δ ια, / . ” - ” 

ἐξετάσεως, ἀλλὰ ὥσπερ πρότερον ἐν τῷ φανερῶ 

ἐκείνων Ἠεῖδκε : ἐκείνους. 
μὰ Δία Εππροτῖήδ: μᾶλλον. 
βουλομένων ΥΝ Ἱ]αΠΙΟΥΥΙΙΑ : βουλόμενον. 
οὐκοῦν . . . ὑμῶν ἀε]ειεὰ Ὦγ Εππρετίς. 
αὐτὸν Πεῖδκε: τὸν. 6 ἐφ᾽ ο4πδαιβοπ: ὑφ'. 
ἨΠατπονν1ί ποῖοὰ α Ίασυπα αἲ ἐπὶ ροϊπί. ΈΤΠε πιὶςδίηρ 

π/οτᾷς πεεᾷ ποῖ ανα ΡΕΕΠ ΠΙαΠΥ. Ρα Ππογ ππαςδί Πανε Ἱπο]ιαάεὰ 
α 5αΏ]εοί {ΟΥ κατέσχηκεν. 

ὃ ἐδεήθην] ἐδεήθη Ατηϊτη. 

-α- ὃν δν ϱ 9 

Ἰ Γποιρη Ὠϊο Ἰας Ῥοεῃ 5ρεακίπρ οἳ ἴπε ῥΡΠΙ]οδορῃετ ἵπ 



ΤΗΕ. ΕΟΕΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΘΟΟΓἨΘΕ 

{ουπᾷ παπα ἴο Ὀ6 ππογε γγεα]ζὰγ οἳ πιονε ἀἰςΠμπσιι]ς]εὰ 
Όλατ Ἠΐς οννη. ον ΙΤ ἶς πεϊἔῃεν ππογε π]σ]ίαοις ΠΟΥ, 
Ὦν ΗΠεανεπ., ππογο Ρ]εαςαπί {ο ἀἰςάαίη ἔλοςα Ίο αγα 
το]αίεᾷ Ὦγ Πες οἳ Ῥ]ουἆ απᾶ ἴπεπ Το Ῥε οἳ «εγνίοε ἴο 
ἴποςα νο ατο ποῖ γο]αίίνος αἲ α]]. 

Ύευγ γε]. ἴ]πε οοπο]αξίοπ Το Ῥε ἄναννη {οπι ἴλαςα 
γεπηαχ]κς ἶ5 τα ἴ]ο Ῥμή]οξορβμεν 5Ποι]ά Ἰο]ά οβ]σο, 
εἶπος γοι νΙςα Π. ἨΠονψενεν, γοι πιαν ο «ηγς λατ. 
1{ Τλεγο Ὕνογο πο ΞΟΠ1Ε {πςπρογαβ]ο οὐδίαοῖς, 1 μη 
ποῖ ο υαϊπςο ἴο Ῥε αξκεά Ῥιαῖ «Ποι]ά πιγςε]ῇ Ῥε 
αδκίπο, γος. επέγσαξίπο γοι.  Εον είς ἴοο ἶξ α πλατ]κ 
ο6ἴλοςο νο αγς ποὺ]α απα «οιπά -παἰπαάσά. ἔλαξ α πια 

εποι]ά τα]ε Πὶς Γε]]ουν ο ῖσεπς, ΠΙΠΙΞΕΙΕ απποιποῖπσ Πῖς 

οαπἱάαογ απά Ροΐπςο στγαϊίεξα] {ου Ἠὶς εἰεοίίοι Ππςῖοαςά 

οἳ ἀερτοσίαίίπο ἴπο Ποποιν, οἳ ενει ππαίπο 1 α 
ἀἴεποποιαν. Ὑψ]αϊ, ποπ, ἰς ἴπο ο αροτος ομδίασ]ε 
ἵπ ἴμο ργεςεπῖ Ιπςίαποςῖ ΤΠ Τ ἆεξογνο ἴο ϱε 

ῬεΠονεςᾶ ἵπ ενεγγίῃίπο εἶκο νῃεντοος 1 ροα]κ--ἴον τη 
ΠΙΥ ορίπῖοι 1 Ἠανο ηοενον ἀεοσῖνοᾶ γοι ἵπ απγιμίπο, 

ΠΟΥ Ἠανο Τ 1η ἴπε ραςί σαῖᾷ οπο Ενήπς απά πιθαπί 
αποίΠεν Ζ--γεῖ [ Ἰανο αναγς αὰ ἴοο ΠΠάΠΥ επσαρο- 
πιοηῖς.ὃ απά ασαϊἰηςῖ Πγ οἵννη ΙποἨπαίίοτ 1 πα ας τς 
[αν Ῥεειπ ρτενοπίεά ἔγοπι αραπάοπίποσ ἴποπι..  Απά 
πουν 1 ἶς πο Ίοπσογ ροδδίρ]ο αἲ αἲἰ. ΡγαςΙσα]]ν «ροακίπο. 
Έ ον ἴῖ ἶς ποῖ ἴο παγ Ιπίοτοςί, απ Ρο55ίρ]γ ποῖ {ο γοινς 

εἴεμον, ἐ]λαί 1 «Ποιά ἴανγγ Ἠσγο.. ΤΠοχείοτο 1 ρου το 
ἀεο]ίπο πιγ εἰεσίοῃ. Ἐον Τ {οο] «ατα ἰ]λαί ποια 
πο Ἠανε Γαᾶά ἴο ει! {ο ἱπνεςσαίίοπ, Ραἳ πα, 

Πας ας ῬγενίοιδΙγ γοι εἰεοῖεά πιο απαπίπποις]ν Ὦν 

πε αὐβίτασϊί, 1 πο; Ώδοσπιες ρ]αϊπ ἴπαί Ἰε ἶς5 τοβεγτῖπρ ἴο 
ἨΙΠΙςΕΙΗ, 

3 Ἡςε ἰς τεβεττῖπρ το 5 αππομποςὰ ΙπίοπΙΙοπ ἴο ]εανο "γηδα. 
Φεο Ππἰτοάποίίοῃ. 

5 Τα. ἴοο πιαΠΥ επσαρειπεηπίς ἴο ρεγπηῖϊ Πῖπα Το αοοερί οβ]σο. 
4 Φοππεν/λαῖ απιρ]ΙΠεᾶ ἵπ ἐγαπδ]α[ίοπ. Όεο ογ]]σα] ποῖε, 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

πάντες ἐφηφίσασθε, ὁπότε με ὑπενοήσατε βούλε- 
σθαι, τὸ αὐτὸ καὶ νῦν ἂν ἐποιήσατε. ἀλλ᾽ οὐκ 
ἔχω οὕτως, ἀλλ᾽ ἵνα μὲν ἄρξέω, ἐπίσταμαι ὅτι οὐκ 
-ἂν ἔδει µε παρακαλεῖν, ἵνα δὲ ἀφεθῶ, ὑπὲρ τούτου 
παρακαλῶν οὐκ αἰσχύνομαι. 

1 παρακαλεῖν ΕΠΠΡΕΤΙΗ5: παρακαλεῖσθαι. 

1 Τμε Ῥήταςες ἐδεήθην ἐξετάσεως αΠὰ ἐν τῷ φανερῷ. Ίετε 
5οπιεν/μαί {τοε]ν ἰπαηδ]αῖεᾶ, ατα ἰα]κεῃ Το πιοαπ ἴπαι ἴμπε 
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ΤΗΕ ΕΟΒΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΣΡΟΟΙΓ ΒΡΕ, 

αοο]απιαζίοπ 1 πε γοι 5αδρεοίεά 1 ννας ν]ίπρ ἴο ἴακε 
οῄ]ος. γοιι νοι]ά πανε ἆοπο ἴΠε 5αππε πον/ ἴοο.. Ηον- 

6νετ. Ι απι ποῖ 5ο παπάαεαᾶ; Ραἱ νΏ]]ο Τ Ίκπουν ἐΠαῖ ἵπ 

οτᾶεχ ἴο Πο]ά ο/]οε Τ «Ποι]ά ποῖ Ἀανε Ῥεοπ ορ]σαεά ἴο 
οα]] προη γοι, γοαῖ ἵπ ογᾶοτ ἴο Ῥε οχοιιςοᾶ ἔγοπα Πο]ά- 
ἵπσ οῄβ]οο Τ απι ποῖ α5Παπηθᾶ ἴο ο «απο προπ γοι. 

Οοιποῖ] ννοι]ά ἄἴδρεπδε υγ] Ῥοί] ἴπε τιδαα] 5ογαΙπγ οΕ ἴπα 
σαπαιάαίε {ου ε]εοίῖοπ απα αἰςξο ἴμο ιδια] 5δεοτεῖ Ῥα]οί. Οπ 
ἴπε νγηο]ε θἰιαϊίοπ Ἠϊπίεα αἲ π 5 16. 56ο Γπἰτοαιιοοῃ. 
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ΣΕ ΓΙΕ. ΕΙΕΤΙΕΤΗΙ ὈΙΡΟΟ ΕΡΕ, : 
ΕΕσΑΕΩΙΝς 'ΗΙ5 ῬΡΑΣΟΤ ΚΗ- 
οοΕΒυΡ, ΘΡΟΚΕΝ ΡΡΕΕΟΚκα π. 

σΟΙΙΝΟΙ, 

Τητς5 Γκσσιγςε ἶδ γεα]]γ εατ]]εν ἵπ ἀαΐο ἴπαν ΟΥ, 49. Ὀποιρ] 
ἴπο Ἰπίεγνα] Ῥοΐννοςπ ἴ]ο ἴννο ἶ5 ργεδαππαβΙγ νετ Ῥτίοβ. ἴπ 
πο οη6 Ὠ]ο ἀἰςο]αῖπις ἴπο απαΏΙ Ποπ ἴο Ῥεσσιπε ατόΠοΠ. απ- 
ποιποῖπρ Πΐς ἱπίεπίίοι ἴο Ίεανε Βτιδα (00. Τ). ἵπ Ὠνο οἴμεν 
Το ἀεσ]πος ἰΠμαί οὔ]ος ἵπ απ εἰεσοίοῃ αἰτεαᾶγ ἵπ ρτορτεδς, Τ6- 
Εογτῖπρ ἴο Πὶς ἀερατίιγε ας ἴο απ εγεπῖ ο ἴ]πο Ἱπιπποδίαῖο Επίανα 
69. 16). Τε ρτο]εσίεὰ 1οΥΠΕΥ ἶ5 τεβοττεὰ ἴο ὈτίεΒγ αἱδο ἵπ 
Ώιο ορεπίπς δεπίοησε οἳ ΟΥ. 40... Α ῬοδδῖρΙο εχρ]απαϊ[ῖοπ οἳ 
Ώπο ΤΘΔΣΟΠ ΕΟΥ ἴ]α ΙοΙΥΠΕΥ απά {0Υ πε περεαῖεὰ ῬΡοδίροπε- 
πιεπί ο 1 15 δισσεςίεὰ Ίπ ἴπα Ππἰτοάποίῖοπ ἴο ΟΥ. 49. 
ΟΥ Ὠϊδοσιγδο αΠοτᾶς πο 5Ηγε οἶπε ας ἴο ἴΠε τθαδοή {ΟΥ ἴπα 

πιεειίηπρ οἱ πε (ομποῖ. Τ πιαγ πανε Ῥεεπ α Τοβ]αΥ 5ε55ΊΟΠ 
ο Ειαί Ροςγ. ἐποιιρΏ ννε ]δανη (5 10) ἴπαί Ὀῖο Πας Ῥοεπ οπατρεὰ 
νῃ Πανίης Ἱπίεγβεγεὰ νῃ 15 οοπνοπίης. Αἴ αἰἰ ενεηἰς ἴπε 
εείπρ {ου Εχίς ἀείεποε οϐ Πὶς ρα»ί τοσοτὰ να» ΠΙΡΙγ ἀταππα[ίο, 
ΈΠε ργεδίαϊπρ οβΊοςγ πιιιςδῖ Πάνε Ῥουπ. Πὶ5 ΟΝ/Π 5Ο0Π (τὸν υἱὸν 
τοῦτον. δ ὅ). ἴο νοδο τεσοπί εἰεσοίοῃ αδ ατοποπ 1)}ίο 5εεΠῃ5 ἴο 
Τ6βετ αἲ ἴμε οἶοδε οἱ ΟΥ. 48. 1ο ΠΙπιδεΙ{ νναδ α ΠἹεπΙρεΥ ος 
ἴπε 6 οιιποῖ], {ου 1 5 10 Τε 16 αἲ 5οπιο ραῖπς ἴο εχρ]αῖπ υγ Ἰε 
ηας ποῖ Ῥεεπ ἵπ αἰἴεπάαπσε προπ δαγ]]εν 5055Ί0Π5, 

Αγπίπι α1Ρρι1ες ουν δοππε Ῥ]αιδΙρΙΠν Ὠμαῖ, νΊεπ οἩπ α 
Ῥγενίοιις οσσαδίοη Πο Πας ἀθσ]πεά εἰεσῖοπ α5 ατεοΠ. πε Πα 
επρίπεεγεα ἴ]ε ας Ποη ο Ἠΐ5 5οη {οΥ Ὠλαί ροδ]οη.. Νε 
4ο ποῖ κπονν ἴπε Ρτοσίδε αρε οΕ ἴ]α 5οπ αἲ ἴπε ἤπιε ΟΕ ἠ]5 
εἸεοίοι. Ὀιαΐ ἴμε τείαγεπος ἴο 5 Ιπαχροτίεποε (ΟΥ. 48. 17) 
Ίοαᾶς τι5 ἴο 5ΡΡοςε ἴ]λαί Ἠε ννας γοιηρ {ο ἴπε' Πἱσεδί οὔ]σε 
Τη μα δίαῖε, απά ναί 5αρροδΙοη 15 οοπβτγππεὰ ὮΥ ἴ]ια οοπο]ιά- 
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ΤΗΕ ΕΙΓΤἩΕΤΗ ΡΙΞΟΟΙΒΡΕ 

πρ 5εηίοπος ος ἴπε ρτεςεπί Γδσοοιγς5ο αξ επιεπᾶεὰ Ὦγ (αβ)ς. 
ἡγΠαϊ πποτε παϊιτα]., ἴπεπ. ἔπαπ ἴλπαί Ὠϊοὶς οποπιῖος 5Ποιι]ά 
πανε 5Ρρτεαά ἴπε τεροτί ἴλπαί ἴπο 5οη ἵγας ππεγε]γ α οαἲ5 ραν’ 
{οχ ἴπε {αΐμεν, απ ἴπαῖ, υγηῖ]ε ενας ἴπςσ ἴπε τεδροης]Ρ]]]ες ο 
οΏ]σα, Γ1ο ἵγας εχετοῖδίηπρ αἰἰ 15 Ῥτετοραϊΐνες- “πάντα ἁπλῶς 
νοµίζουσι τὰ τῆς ἀρχῆς γίγνεσθαι κατὰ τὴν ἐμὴν γνώµην. 5 102 
Αραἴηςί ἰμαῖ ταπποιιχ Ὠ]ο οβ ει» ἴπο ξανοιτῖίε (ατεε]ς ατσαππεπῖ 
οἱ ρτοβαβϊΠ{ψ., ροϊππρ ἴο Πὶς Ῥτενίοις τεοοτᾷ απα οἰαϊπιίπς 
Ὠπαϊ Τὲ ννοα]ά Ῥε Ιποοπςὶςίοηίϊ, εδρεοία]]γ {ου οπε 08 Πὶ5 αΡε, ἴο 
τεβγαῖη ἔτοπι εχετοῖδΙηρ ἴπε ργεγορα[ΐνες οξ α ΠΠΕΠΙΡΕΥ οΕ ἴμε 
Οοιπα]. νγῖ]ε αἲ ἴπε 6αππε ἴἶππε ἐτγίηρ ἴο 5ατρ ἴπε Εαποβίοπς 
οἱ 15 ργες]άϊπςσ οΏ]σοετ. ὮΤΠε {αοί ναί «ποτ ἴπετεαξίεν ηα 
ας Ραΐ πρ α5 α οαπα]άαῖο {ο ἐΠαῖ οΏῇ]οε 5ασσεςίς εἰἴῃεν ἔλαῖ 
Πὶς αγσαππεηπίς οι Πὶς Βαἰίετν οἵ Ὠοίῃ Πας 5ἴ]εποσα ἴπε ορροςὶ- 
Ποπ οἵ εἶδε ἴλαί Πὶς {ους νογο Τεα]]γ α νουγ 5πια]] πιϊποτΙγ. 
ΎΈπετα ἵ5 ἵπ ἴμεδε ΒΙγπίαηΠ αἀάγεξδδες αριπααπί ΤεβΙΠΠΟΠΥ 
ἴο Πῖ5 ρορα]ατΗγ απ Ἱπῃβπεποε αἲ Ῥτηρα. 
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6ο. ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΝ ΒΟΥΛΗΙ 

ο ο 5 
᾿Εγὼ καὶ πρότερον μὲν ὑμᾶς ἠγάπων, ὦ ἄνδρες, 

ὥσπερ εἰκὸς ἦν τὸν ἄνδρα τὸν ἐπιεικὴ καὶ οὐκ' 
ἀνόητον τὸ φρονιμώτατον στέργειν τῆς πατρίδος 

βεβαιότατον' τὸ δὲ ὑμῶν ἄλλους προτιμᾶν 
ο, [ή / / - / - 

ὅμοιον ὥσπερ εἴ τις φιλόπολις εἶναι λέγων ταῖς 
οἰκίαις μὲν ἥδοιτο καὶ τοῖς ἐργαστηρίοις τοῖς ἐν 
τῇ πόλει, τὴν δὲ ἀγορὰν καὶ τὸ πρυτανεῖον καὶ τὸ 

΄ Δ Ν 2/ ς Δ » / ς / βουλευτήριον καὶ τὰ ἄλλα ἱερὰ ἀμελέστερον ὀρφῴη, 
Ἆ Ν / ” / ] Α - 

ἢ νὴ Δία εἴ τις Λακεδαιμονίων τὸ μὲν πλῆθος 
2 / Ν Δ / Ν Ν 3 / Δ λ 

ἐφίλει, τοὺς δὲ βασιλέας καὶ τοὺς ἐφόρους καὶ τοὺς 
γέροντας ἠτίμαζε τοὺς σωφροσύνη τῶν ἄλλων 

/ Δ .] αἱ 4 ς / 2 / 

διαφέροντας καὶ δι οὓς ἅπασα ἡ πόλις ἐσῴζετο. 
“ Δ Ν αν -) / ιο) / 2 / ὅπου καὶ παρὰ τοῖς ᾿Αθηναίοις, οἳ µάλιστα ἀνθρώ- 
πων ἐδημοκρατοῦντο καὶ πλεῖστον ἔνεμον τοῖς πολ- 
λοῖς καὶ δημοτικοῖς, οὐδεὶς πώποτε οὕτως ἐγένετο 
ϐ Ν ὃ / δὲ ώς / λ ε) - Ν 

ρασὺς δηµαγωγός,, οὐδὲ “Ὑπέρβολος ἐκεῖνος ἢ 
/ ι, . ” / Ἂ ΔΝ ΔΝ Ν 

Κλέων, ὥστε τὸν ᾿Αρειον πάγον ἢ τὴν βουλὴν τοὺς 

1 οὐκ αἀάεᾶ Ὦ}Υ οαδαιβοῃ. 

ια Τπαϊ αἱ] ἴμεςξε Ῥ]ασεςδ 5Πποι]ά Ὦε οα]]εᾷ ἑερά 5Ποιι]ά ποῖ 
βγρτῖδε 5. Τε πιατκείἰ-ρ]ασο ννας ἀοθιεᾶ νι αἰἴατς απἀ 
πιεπιοτία]5 απά 5ΗΤΙΠΕΡ, απά ἴονη-μα]] απ οοιπεῖ]-οπαπιρεν 
6ασᾗ Παά Ιΐς τε]σῖοις τες απ α55δοοϊαίοης. 
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ΤΗΕ, ΕΙΕΤΙΕΤΗ ΡΙΕΞΟΟΌΕΟΕ: ΕΕ(ΚΑΕΓΡ- 
ΙΙ ΜΗ ΡΑΕ: ΚΕΦΟΘΕΡΟ, ΘΡΟΚΕΝ 
ΡΕΕΟΕΕ ΤΗΕ 6Ο ΝΟΠ, 

Μν Αεπάς, Γ αἀπιγοςά γοι ενθη ογε 1Πίς, ας ἵπάεεά 1ὲ 
γγας ἴο ο εχρεοίεᾷ ἰ]αί α Παπ ΟΕ Γαἴγποςς απά πο {0ο 
νο] ομογίςῃ Ε]αῖ εἰοπιοηπί {π Πὶς πα []νο οἳἵγ νΠΙοΗ ἰς 
πηοδὲ «οηφίρ]ο απ ἐγακίνογίν: ον ἴ]ο οἴπον παπά, 
ἴο ταπ]ς οἴμενς αλεαᾶᾷ οἳ γοι ἵς ας 1 α ΠπαΠ ΝΟ Ῥγο- 
Γοςςεςᾷ ἴο Ὃο ραϊγίιοξίο ννεγο ἴο ἀεΙσ]ί ἵπ ἴπε ρτϊναίε 
Ἠοιδες απ γνογκςβορς ἵπ Πὶς οἵἳςγ. Ριαέ ἔο τοσαγᾶ η] 
πηογο ΙπάΤεγεποςῬ ἴπε πιαγκεί-ρ]ασα. ἴΠε {ον η-μα]], τε 
οοιποῖ]-οβαπαρεν, απᾶ ἴ]μο οἴ]εν 5ασογοξαποῖ Ῥίασες 1: 
ου ας 1, Βγ} Ηεανεῃ, α Βραγίαη ννετο το Ῥο {ον οἱ ἴ]λε 
ΟΟΠΙΠΙΟΠ Ῥεορ]α. Ραἳ ννογο το Ποιά ἵπ Ίονυ εσίεετηα ἴ]α 

:Κκίπος απ ερῃογς απά οἰάενς. πποή ὮΥ [αν 5αρετίογ ἴο 
α]] οἴλενς ἵπ ργαάεπος, πἹ6Π ὮΥ νοςε οβογίς ἴπε ο 
ἃξ α ΝΊοΟΙε ννας Ῥεϊπο Ργεςεγνεςᾶ.” Αραίΐπ, ἴακο ἴ]ε 
Αἰλοπίαπς, νο Ἰας ἴ]ε πιοςῖ ἀεπποοσγα[ίο ϱονεγηπιεπί 
ἵπ ἔλε ννοτ]ά απ σανε ἴλο πιοδῖ ΠΙΠΠΘΤΟΙΙς ρτϊνί]εσες 
Το ἴΠε πλαςςος απᾶ ἴ]ε ῬεοΡρ]ες ρατίγ : ἴΠογ πονεν Ἠαά 
ΑἨΥ ἀεπιασοσιιθ, ποῖ ονεΠ ἴ]ο ποϊοτίοις ΗΥγροτρο]ας 8 
ος 0ἼεοἩ, 5ο απἀασίοιις αξ Το τερατᾶ ἴπε Αγεορασιϊς ου 

3 Ἔμε ερΒοτς απ εἰάενς Ἰαὰά ενεπ ππογε Ῥτγεδίσο [απ ἴ]ο 
κὶπρς. 

5 ΗΥρετρο]ας 5Παγθς νι ἴο ἵπογε {απποις 6]εο. ποπ 
πε 5αοσθεάεὰ ας Ιεαάετ οϐ πε ἀεπποστα[ίο ρατίψ. πε δρεσία] 
τ1άοι]ε ο ἴπε σοοπηῖς Ροεῖς. 
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ΡΙΟ 6ΗΠΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ος / 3 / - / / 2 Δ 

ἑξακοσίους ᾿ἀτιμότερον τοῦ δήµου νοµίζειν. εἰ δὲ 
συνεχῶς μέμνημαι Λακεδαιμονίων καὶ ᾿Αθηναίων, 

. 

συγγνώµην ἐχέτωσαν οἱ πάνυ δριμεῖς, ὅτι τῶν 
τοιούτων παραδειγµάτων ὑμᾶς ἀξίους κρίνω, καὶ 
πρὸς Ἕλληνας, ὡς οἶμαι, διαλεγόµενος οὐκ ἄλλων 

- αν. [4 - -- 

τινῶν μᾶλλον ἡγοῦμαι πρέπειν μνημονεύειν ἢ τῶν 
ἄκρως Ἑλλήνων. 

γι 5 5. - Ν - Ν - : 
Γῆς δ᾽ οὖν εὐνοίας τῆς πρὸς ὑμᾶς καὶ τῆς πίστεως 

. - - / ή 

ἐκεῖνο ὑμῖν γιγνέσθω τεκµήριον, ὅτι µήτε ἑταιρείᾳ 
τινὶ πεποιθὼς µήτε συνήθεις ἐξ ὑμῶν ἔχων τινὰς 
θαρρῶν εἰσέρχομαι πρὸς ὑμᾶς, καὶ νομίζω μηδενὸς 
/ ω / .. - - 

ἔλαττον ἂν ἔχειν, δῆλον ὅτι τῇ κοινῇ φιλίᾳ πεπι- 
στευκὼς καὶ τῇ πρὸς ἅπαντας εὐνοίᾳ, μηδὲ ἴσχυ- 

ἀ ο) λ Ἶ - ὃ . Ἂ λ / ο) δ Δ - 

ρὸς ἢ φοβερὸς εἶναι δοκῶν ἢ βουλόμενος” διὰ τοῦτο 
2 - Ν . 

θεραπεύεσθαι. εἰ δὲ ἠλέουν τοὺς δημοτικοὺς ὅτε 
ἦσαν ἐλεεινοί, καὶ καθ’ ὅσον οἷόν τε ἦν ἐπικουφί ζειν 
ἐπειρώμην, οὐθέν ἐστι τοῦτο σημεῖον τοῦ πρὸς 
ἐκείνους ἔχειν οἰκειότερον' ἐπεὶ καὶ τοῦ σώματος 

Δ / 

ἀεὶ τὸ κάµνον θεραπεύοµεν καὶ πλείονα. ποιούµεθα 
Ἅ -- κ 9 - σα ς Δ » 

πρόνοιαν ποδῶν ἢ ὀφθαλμῶν, ὅταν οἱ μὲν ἀλγῶσι 
ων ς / 2 

καὶ πεπονθότες ὦσιν, οἱ δὲ ὑγιαίνωσιν. εἰ δὲ εἶπον 
.] υ Ν / 

ἐλεεινοὺς τοὺς δημοτικούς, μηδεὶς ὑπολάβηῃ, λέγειν 
με ὥς ἄδικα καὶ παράνομα ἔπασχον, ὁπότε καὶ 
τοὺς ὑπὸ ἰατρῶν τεµνοµένους ἢ καοµένους, ἐπὶ 

ο 2 ο. Δ 

σωτηρίᾳ πάσχοντας ταῦτα, ἐλεοῦμεν, καὶ δακρύου- 

Ἰ. μηδὲ ἘπιρεγίΗ5, µή γε Αγηϊπη : μήτε. 
5 Α{ΕΙΕΓ βουλόμενος (ΤΟ5ΡΥ ἀε]εῖες ὡς. 

1 Ἔμα οἱά ϱ6ομποῖ οἳ Εϊνε Ηαπάτεά ας επἰατσεᾷ ἴο δίχ 
Παπάγεςὰ Ἱπ Ποποιτ οξ Εεππείτῖας Ρο]οτοεῖες, ἴμε ἰτῖρες Πανίηρ 
Ῥοεπ ΙΠπογθεαςεᾶ Το ἴνγε]νο. 

5 (4. Οἱ. 48. Ἰ. 
ὅ Ἡε 5ρεα]ς πποτε 5γπιραϊΠειῖσα]]γ τερατάἴπρ ἴ]λε «ΟΙΗΠΠΟΠ5 
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ΤΗΕ ΕΙΕΤΙΕΗΤΗ ΡΙΡΟΟΙΒΗΡΕ 

ἴμε Οοαποί] οἱ ἴ]μο δίκ Ηιπάτεά 1 νΙἴῃ ]οςς γονογοπος 
Όλα. ἴλε ΟΟΠΗΠΠΟΠ Ῥοορίε. Ῥιαΐ 1 1 απ. οοπΕπαα]]γ 
τοβεττίησ ἴο ἴ]ο Αρατίαπς απ Αἰποπίαης, Ἰεί ἴ]ε 
εατρίης ογ]ίος Ῥατάοη πηθ. Ῥοσσιςο [ απ Πιάσίπο 
γοι νοτίμγ οἱ 5ο] οοπιρατίδοης απά Ῥοσσςο ἵῃπ α- 
ἀτοςδείπσ (πτεοκς, ας { ἴακε ἴο Ρο ἴλο ο.δε, 1 ἀἆεεπῃ ἴτ 
αρργορτίαϊε πο ἴο τείζογ Το αΠΥ οἴμενς ἴπαπ (γοο]κς 
οἳ ἴπο Ενςί ταπ]ς. 

Ἠονγενεγ ἐλαῖί πιαγ Ῥε, 1εί είς Ῥε γοιγ ενἰάσποε ο{ 
ΠΙΥ σοοάνἹ]] Γονατά γοι, ας ννο]] αν οἱ Πιν ἴγιαςε ἵπ 
γοι, ἴμαί Τ οοπιε Ῥείοτο γοι ντ αξςαταποε πεΓΠεν 
Ῥοσαιιςα Τ το]γ προπ 5οπιο οσα] ο που Ροσααςο 
Ἠανο απποπο γοι 5οπηο {απήβαν Γποπάςς ΠΠΟΓΟΟΝΥΟΥ. 1 
Ῥομίενο Τ «Ποι]ά εἴαπα ας Ισ νΤἴΠ γοι αξ ΑΠΥ ΤΙΔΗ, 
ορνίοις]ν Ῥοσσαςο [ Πάνο ναςεά ΠΠΥ οοπβάσπος ΡΟ 
ΠΙΥ ΕΗοπάςΠἱρ {ουύνατα αἰ] απἆ πιγ σοοςᾶνν]] {ουννατα αἰ1, 
απά πο 1ροῃ ΠΙΥ Ρεΐπο Ποιά ἴο Ῥε απ ἱωβιοπῖαί 
ου. ΓογπηϊάαΡβ]ε Ῥοεγεοπ οὗ 5εεκίπο ἴο Ῥο ἔανοιτεᾷ {ου 
5ΙΟΓ α Υοβδοή. Οπ ἴῃπο οἴπεν παπά, 1 1 ἁῑά ΡΙΙΥγ ἴ]ιε 
ϱΟΠΊΠΙΟΠς αἲ ἴῃμο πιο νηοτ ΤἴΠεγ ννογε 5αρ]εοῖς Εο0Υ 
ΡΙΙΥ, απα 1 Τ τπῖεᾷ πιγ Ῥεςί ἴο 6α5ο ἴΠεῖν Ῥάγάενς, 

ΕΠς {5 πο ἶσῃ ἐλαῖ Γ απ. οἩ ΠἹοχο ΕΙοπάΙΥ ἴογηας ντ] 
Ώλεπι ματ ΨΙῃ γοι. Νο Ἰπον ἴλαῖ, ἵπ ἴΠο οαςε οἳ 
Έλα Ροάγ, 1ἱ ἰς αἱνναγς ἴπε απο ραγί ν/πΙοΠ ννο ἴτοαί, 
απά ἰλαί ννο ἀενοῖο πιογο αἰοπ{ίίοη ἴο ἴμο {οοί Παπ 
ἴο ἴμο γες, 1 ἴμαε Εεεῖ ατα ἵπ ραῖπ απά Ἰανο Ῥεεῃ 
Ἱπ]ατες νΥηῖ]ε ἴ]ο ογος αγο ἵπ 5οαπᾶ οοπάΓΠοη. Ασαΐη, 
Π Γηανο σαἰᾷ ἰΠαῖ ἴμο οοπηπΊοής ννογο 5αβ]οοῖς {ου ΡΙἳγ. 
Ἰαῖ πο οηε αβδαπιο ἴλαῖ Γ πιθαπ ἴΠεγ Πανο Ρεεπ ἰγοαῖεᾶ 
απ{αΙτ]ν απ Π]οσα]]γὃ {ου νο αἱξο ΡΙΙγ Ῥοεγδοής νο 
αγο 5αρ]εοῖεά Ὦγ Ρρῃγςίοίαης ἴο 5ΙΥΘΟΥΥ οΥ ΟΔΙἴΟΥΥ, 
α]Ποασ] 5ο] ἐγεαίππεπί ἶς {οΥ ἴ]οίς ταοονετγ. απἀ 

ἵπ Ογ. 49. Ὀις Ττ ππαδῖ Ὀο γοπεπΙροτεᾷ ἰλαῖ ο να οἩ ἴ]λπαί 
οσραδῖοη αἀάτεδδῖηρ ἴ]πε ρορι]αΓ α55ΕΠΙΡΙΥ. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

- λ / λ / 

σιν ἐπ᾽ αὐτοῖς καὶ μητέρες καὶ πατέρες, εἰδότες 
. / ὠφελουμένους. 

ο] 3 ϱ Λ / ς - 2 / Ν 

0. δὲ ἔφην, ὅτι καὶ πρότερον ὑμᾶς ἠγάπων πριν 
ἢ πεῖραν ἱκανὴν εἰληφέναι τῆς διανοίας, νῦν γε 

- κά 4 Ν / 4 

ὀμνύω τοὺς θεοὺς ὑμῖν ἅπαντας, ᾖ μὴν ἔγωγε τὴν 
αν, ϱ) / 3 / - / Δ / 

βουλὴν οὐ µόνον ἀξίαν τυμῆς κρίνω καὶ Φιλίας, 
2 Ν λ / Ν . ] ς . Ν Δ 3 / ἀλλὰ καὶ θαυμάζω τὴν ἰσχὺν ὑμῶν καὶ τὴν ἀλή- 

ες ας Ἡ 
ὅ θειαν καὶ Τὴν ἐλευθερίαν. καὶ τοῦτον ἔσχηκα τὸν 
τρόπον, ὥστε τῷ δήµῳ μὲν ἐκτετικέναι δοκεῖν 

-- - λ 

κατὰ τὴν ἐμαυτοῦ δύναμιν ὡς πολίτης, ὑμῖν δὲ 
5 / Λ / Ἂ -- λ ς / 

ὀφείλειν καὶ µηδέποτε ἂν δυνηθῆναι τὴν ὑμετέραν 
”/ ς / Δ -- Δ Δ ς λ 

εὔνοιαν ὑπερβαλέσθαι. καὶ τοῦτο δὴ τὸ ῥηθὲν 
ὑπὸ τῶν παλαιῶν τινος ῥητόρων, ὑπερβολήν τινα 

ἔχειν δοκοῦν κολακείας, ὅτι τὸν δῆμον εἰκότως ἂν 
Β - » - / 495: / Ἀ 
ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς περιφεροίµην,' ἐγὼ δικαίως ἂν 

- Ν - 

εἴποιμι πρὸς ὑμᾶς. καὶ τὸν υἱὸν τοῦτον, εἰ νοῦν 
” Δ 9 / / 1 / ενος 
ἔχει καὶ σωφρονεῖ, νομίζω πάντα τὸν βίον ὑμῖν 
ἀναθήσειν καὶ θεραπεύσειν ὑμᾶς οὐχ ἧττον ἐμοῦ. 

ϐ ἘΓίνος γενοµένου, φήσει τις, καὶ τίνα τῶν ἀνδρῶν 
πεῖραν εἰληφὼς οὕτως ὑπερδιατείνη; ἴσως ἐπί- 

πνοιά τίς µοι γέγονεν αὐτόματος καὶ φορὰ τῆς 
Αν α 2 - Ὡ) 

ψυχῆς τοιαύτη πρὸς ὑμᾶς" ἐκεῖνο δ᾽ οὖν ἐπίστασθε 
ς ”/ - »/ Δ ”/ 5/ 

σαφῶς ὅτι οὔτε δῆμον οὔτε βουλὴν οὔτε ἄνδρα, 

1 περιφεροίµην] περιφέροι μὴν ΝΤ, περιφέροι, νῦν ἨΠειπδίετ]ηῖς. ΄ 
5 σωφρονεῖ Ἠεῖδκε: σωφρονεῖν. 

τμ 
5 Ἐλ]κε πιαπγ οἶμεν ρα8βδαρες ἵπ ἰμῖςδ 8ΡεεςΟΠ. ἴπε α]]αδίοῃ, 

ποιρῃ ἀοιρί]εςς οἶεατ ἴο ἴπε αιάϊεπσε, ἶ5 Ίε5ς οἶεαν ἴο ἴ]ε 
γεαᾶενγ. ῬΡοββΙρΙγ Πο 15 αἰαάΙπῃ {ο ἴπε Οοιποῖ]’ς Ἱπάι]ρεποε 
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ΤΗΕ ΕΙΕΠΤΕΤΗ ΡΙΡΟΟΟΌΠΒΡΕ 

5ἴποε ἐῃείνγ πιοίῃονς απ [αἴμους α]ί]κο νεερ ονεν ἴποπῃ, 

αΠποισΏ ἴπεν Κπονν ἐμαῖ ἴΠεγ ατα Ρεΐπο Ῥεπεβίοά. 
Ἠογνενεν, ας Τ ννας σαγίπσ.,ὶ ἔποισῃ 1 αἀπιίτεᾶ γοι 

ενεπ ετο Τίς, Ρείογε ονου ΙΤ Πα Ἰαά ςαΠιοίοπῖ εχρετῖ- 
εηςε οἱ γοιν ἀἱςξρος[ίοἨ, πον οεγίαΙΠ]γ. Τ «ννοαν Το 
γοα ΡΥ αἰ] ἴπε σος. Ι {ου πγ ρατῖ ποῖ οπ]γ ]αάσο ἴ]ο 
Οοποί] νογίαγ οΓ τεδρεοῖ απά αβοοϊίοπ. Ῥαἳ απι ενα 
αππασθς αἲ γοιγ ρονγεν απά ἐγταϊμέα]ηοςς απ ἱπάεροπά- 
εησε. ἈοΟΤεονΕΥ, 1 Ἠανε οοπἀποϊεά πιγςοε]Ε ἵπ «πο α 
γαγ ἴμαῖ, ννπί]ε Τ Ἠανε, ας Τ ἐπΙπ]ς, γεραίᾶ ἴ]λο Ῥεορ]ο 
ἵπ Γ1]] Το ἴπε Ῥοδί οἳ τιν αβίῖν ας α οἴήσεῃ., γεῖ ἴο 
γοι Τ απι ς]] Ἱπάερίεᾶ, απ 1 οοι]ά πανεγ οπζάο γοιν 
Ῥοεπενο]εποε ἴοννανα πια.”  Απα ἵπ Γαοἳ ἴλαί εχρτοες- 
51οἩ ν/ΠΙοΗ Ίνας τςεὰ Ὦγ οπο οϐ ἴπο οταῖους οἳ οἱά 
νμῖο ννας οοπσ]άεγεὰ ἴο οοπίαϊίπ α ορτίαϊη οχοεξς ος 
Παϊϊοενγ, Ππαππε]γ, 1 παὶσηί νη σου γεᾶ5οἩ ΟΔΙΥΥ 
ἴπε οϱΟΠΊΠΙΟΠς αγοιτιά ΙΙ πο ἵπ πιγ εγος. 1 οοι]ά 

Ἱαςί]γ 5ο ντ] τεζεγεπος Το γοι.  Απά ν]λαῖ ἶςπιογα, 

Ὠχὶς «οπ οἳ πληθ, 1 Ἠε ἶς «οηκίρ]ο απά ρταάεπῖ, 1 
Ῥομενε νν]] ἀεαϊοαίε Πῖς νλο]ο Πο το γοιν 5εγνῖος 
απ οοπςα]ί γοιν γγε]ατο πο Ίοςς ἴπαπ 1 ἀο. 
ἨΠαϊ ας Παρρεπες., 6οπ16 οπο ν]] σαγ, ΄ απά 

πμαῖ εχροετίεπος οΓ πε σοεπί]εππει Ἠανε γοι Παἆ. ἴλαῖ 
γοι ατε 5ο εχἰγανασαπἰ ἵπ γοιγ Ἰαπσιασα 2 5. Ῥος- 
ε1Ρ]ν 1ὲ ἴς απ Ἱπερίταξίοπ νΠΙοΠ Ίας οοππο Το πῃο 5ΡΟΠ- 
{απθοις]γ, α ρίταα] Ἱπραίςα οϐ μαῖ εοτῖ ἴπ γοις 
ἀἰγεσίίοα: Ῥαΐ οπε ἰπίπο αἲ απγ ταίε Τ ννοι]ά Ἠανο 
γοι Κπον ο]εατ]γ-- ἴμαί Τ οαπποῖ οἰιογίσῃ ον ἔανοι 
ΝΙΓΗ πιγ εἰοαπεπος οἴἴμον οοπΊπποης ον Οοαποῖ] ος 

ἵη ἴε πααϊίοι οἳ Πῖς 5οη., ἴο οπα Πε ργεδεπ{]γ τε[ετ5. Ῥεε 
ΙΠίγοάσΠοῃ. 

5 Ἔμε σεπί]επιεῃ ἵπ αεδίίοπ Ίνετο ο8 «ΟΙΥ56 πο ΠππεπΙΏετς5 
οἱ ἴπε Οοιποῖ], Ῥείογε Ὕνποπι Πε ἵνας ἴπει 5ρεα]κῖῃπς, ο ἶδ 
γγε]] αννατε που; εχἰταναραπί ἶς Πὶς ργαῖσα, απά Ἰε ἶ5 απο] ἴο 
απ[οΙραῖε Ικε]ν ον]Ποῖδπας απά ἴο ππακε οαρία] οαῖ οἳ ἔπετη. 
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σατράπην ἢ δυνάστην ἢ η τύραννον, στέργειν ὴ θερα- 
πεύειν τοῖς λόγοις ἐγὼ δύναµαι, μη. παρ) ἐμαυτῷ 
πρότερον αὐτὸν ἐπαινέσας καὶ τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος 
ἀποδεξάμενος. ὑμᾶς δὲ ὁρῶ, σχεδὸν ὁσάκις ὑμῶν 
γέγονε πεῖρα τῆς διανοίας, μηδὲν πώποτε ἄδικον 
μηδὲ ἀμφίβολον μηδὲ’ ταπεινὸν μηδε" εὐμετάβολον 
μηδὲ" ἀναίσθητον μηδ᾽ ἦτταν" η (θορύβων Ἰ ἢ πραγ- 
μάτων ἐπιδεδειγμένους" ὥστε εἴποιμ᾽ ἂν θαρρῶν, 
ἔχετε μὲν προστάτας χρηστούς, οὐδένα δὲ ἄξιον 
ἑαυτῶν, ἀλλ᾽ οὐδὲ τῶν πρότερον τὸν ἐμὸν πατέρα 
ἢ πάππον οὐδὲ τοὺς τῶν ἄλλων, πάντας ἀγαθοὺς 
καὶ τιµῆς ἀξίους. 

Καὶ µήδείς µε νοµίσῃ λέγειν ἐμαυτὸν εἰσποιοῦντα 
τῷ προϊστασθαι, τῆς βουλῆς" ἐγὼ μὲν γὰρ ἄπειμι 
διὰ πολλὰς αἰτίας---καὶ πιστεύσατε ὡς νῦν γοῦν» 
ἀληθῶς λέγω-- καὶ ἴσως οὐκ ἐμαυτοῦ χάριν ὠφε- 
λείας ἢ τρυφῆς τινος: ἣν δὲ εἶχον ἀποκρύψασθαι 

Α γνώµην οὐκ ἐδυνάμην. καὶ οὐκ ἔστι δέος µήποτε 

ἐγὼ δόξω κολακεύειν ὑμᾶς, οὐ κολακεύσας τὸν ἐχ- 
θρον τύραννον οὐδὲ ῥῆμα ἀγεννὲς οὐδὲ «ἀνελεύθερον 
εἰπών, ὅτε πολλοῖς ἀγαπητὸν ἦν ζῆν ὁ ὅτιοῦν πράτ- 
τουσι καὶ λέγουσιν. ἀλλά µοι δοκεῖ µέγα καὶ θεῖον 
εἶναι τὸ γιγνόµενον παρ᾽ ὑμῖν. ἰδίᾳ μὲν γὰρ ὁποῖοί 
ποτέ ἐστε οὐ σφόδρα ἀκριβῶς ἐπίσταμαι' νομίζω 
δὲ βελτίους τῶν πολλῶν: κοινῇ δέ, ὅταν συνέλθητε 

1 μηδὲ Ἐπιρογί15: μήτε. 3 μηδὲ Ἠπιρετία5: μήτε. 
5 μηδὲ ΕπιροτΙΙςδ: μήτε. 

4 μηδ’ ἧτταν αἆάεᾶ Ὦγ Επιρετ]ις. 
ὅ ΑΡΕΙ6Υ πρότερον Εππρετῖς ἀε]είες ἢ. 

6 νῦν γοῦν ΕΠΠΡΕΤΙΙΡ: γοῦν νῦν ΟΥ γοῦν. 

1 ιο {Επἱδοπιε Παἴτετγ δισσεςῖς [ιαί ἴπατε Ἰαᾶ Ῥεεῃ 
{Ιοίῖοη Ῥεϊνγοεπ ἴμε (οαποῖ] απ 15 ρτοδίάϊπρ οΒ1σεγ. απ ια 
Ρίο ἵδ νη]]]πς Το ο Το απΠΥ Ιεπρ]ί]ι το Ἰοα] πε τοιρ]ε. 
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ΤΗΕ ΕΊΕΤΊΕΤΗ ΡΙΡςΟ ΒΡΕ 

Ώ]4Ἡ. Ῥε Ἠο ςαἴταρ οΥ ρηίπος ου ἰγταπῖ, νπϊποιί Ενςί 
Ρταϊσίπςρ ἴπεπα Το πιγςο]{ απά αρρτονίπο λε ομαναοῖεν 

οξ επεῖν ερ. Βαΐ ἵη γοιγ σαςο, ργασἰσοα]]γ ενευγ ἴππε 
ἴλετε ας Ῥοεπ α ἴεςὶ οἳ γοιν ἀἱξροςίδίοι, Γ5εε γοι 
πανο πενογ ἀἱερ]αγεά απγ Ἱπ]αςίίος ου ἀοιαρ]ε-άθαλπο 
οΥ Ῥαδεπεςς οἵ βοκ]επεςς ου ΙπςοπαρΙΗίν οΥ γ]ο]άϊπο το 
οἸαπποιχ ΟΥ 4ΠΠΟΥΗΠΟς. Απά 5ο Τ παἰσηί καν η 
αδςαγαηςς. ἴΠαῖ, γνηῖ]ε γοι πανε λαά οχος]]οπέ ]εαάσνς, 
γοι Ἠανε Ἠαά ποπε αξ εχοε]]επῖ αξ γοι ἀεδεγνα, Πο, 
ποῖ ενεπ πιγ Γαἴλου οΥἨ ΤΙΥ σταπά{αἴλον οἳ ἆαγς σοπο 

Ὦγ. που ἴ]ιο Ἔογεβοσνς οἱ ἴἶιο γοςί οί γοι, αἱ σος; ΠΠΘΠ 
απά ἀεξςοννίποσ οἳ Ποποιιν ας ἴμον πογο. 1 

Απά ]εῖ πο οπο Ἱπασίπθ Ενας Τ απι γγίπο ἑμτοισ] 
ογαἴοχγ ἴο ἔογοε ΠΙΥ ναγ Ιπῖο ἴἶνο ρν οκίάοπιογ οἳ νε 
Οοαπο: {ου 1 απι Ιοανίπο Ῥναξδα {ον α ναπεῖγ οἱ 
ο εδης -απά γοι πιαςί Ρε]ίονε {λαί Οῆς Έπης αἲ ἴσαςί 
1 εροα]κ ἴπε ἱταίῃ ζ---ᾱπᾶ ρογῃαρς ποῖ {ου ἴπο 5αἷα 
ο Ρογεοπα] ρνοβί ον αγ εοἩ πα π]αοπος: Ιπάοεά 1 
Ἰανα ποῖ Ῥσσῃ αὐία {ο Πῖᾶς πΙΥ ριγροςο.. Βεσίάος. 

Έλενο ἶς πο [σαν ἴλαῖ Τ πιαν ονον ϱο Γποιρλί σι]ίν 

οϐ Βαἰζονίπς γοι, «ἶπου 1 αῑά πο Βαἰτον νο Μα (οβα] 
ἴγταπί ” ου αἴίον α 5ἴπο]ε ἰσποβ]ο οΥ 5οννῖ]ο νονᾶ. αἲ 
ἃ ἴἴππο ΝΠΕΠ ΠΠΑΠΥ ννογο αἶαὰ ἴο 8ανοε ἰλπεῖν Ἰΐνος Ὃν 
ΑΠΥ ἆθεςᾶ οἵ ννονὰ αἲ αἰ]. Όπ ιο οοΠίγατΥ., γοιγ αγ 
οἳ ἀοΐπο ἐμίπος 5εεπης {ο ππε {ο Ρε ογαπᾶ. Υος. 5ΠΡΟΥ- 
ἨαπιαἨ. Ἐου, νπῖ]ο Τ ᾳο ποῖ Κπονν να] αΏεο]αίο Ῥτο- 
οἴδίοηῃ υΠαϊ γοι απο Ἰα ἵπ ρηϊναῖο Π[ο-- ποισ]α 1 
Ῥε]ενο γοι Το Ῥ6 5προγίοχ Το πιοςῖ ροορ]ε---{ ἆο Ίκπονν 

1 Ῥϊο Ἰας ποῖ ψεὶῖ ἴακεπ Πῖς ἀερατίατο πεῃ Ίε ἀε]ίνενς 
ΟΥ. 49. Θεε ἴμο Ιπίνοᾶιοίοπ το λα ΓΙδοσιγςδε ἔοτ α Ρος5]ρ]α 
εχρ]απαίΙοη. 

ὅ Αρρατεπί]ν Ρίο πας -ἀϊνι]ροὰ Πῖς ριγροδο ἴο 5οππε οΓ Πῖ5 
αοφπαϊπίαποες ρτ]ναίε]Ιγ. Ἠε πιαγ Ἠανο Πορεὰ ἴο 5εσιτο ΓΗΓ- 
ἴπετ σταπῖς {οΥ Ῥγιρα. Ῥεε Πὶς νεῖεὰ αἰλαδίοπ ἵπ Ον. 49. 15. 

4 Ῥοπιμαηπ. ΟΕ. ΟΥ. 465. 1. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

- Ἂ / α) Ν ) / .) λ / δεΌρο ἢ πάλιν εἰς τὴν ἐκκλησίαν, οὐδὲν πώποτε 
Ὡὶ α) ΑΝ 

οὔτε ταπεινὸν οὔτε ἀνελεύθερον οἶδα εἰπόντας ἢ 
- Ἅ λ / .) φρονήσαντας ὑμᾶς, οὐ παράκλησιν ἰσχύουσαν παρ 

- / / 

ὑμῖν, οὐχ ὑπόσχεσιν, οὐκ ἀπείλῆσιν, εἴ τις ἄρα 
-- / . ι ν] 2 / Αα Δ 1”. λ 

τοιοῦτός ἐστιν, ὥστ᾽ ἰσχύειν ἀπειλῶν. διὰ τί δὲ 
-- Αα. -- ΔΝ 

μὴ φῶ τὰ δοκοῦντα ἐμαυτῶ, καθάπερ δέον τὸν 
/ Δ Δ / ο) / Ν) Δ φιλόσοφον τὰ πονηρὰ µόνον ἐξελέγχει, τὰ δὲ 

/ / Ἀ λ 3} / ο δει βελτίω παρακαλύπτεσθαι, ἢ τὴν ἀλήθειαν" ἐπὶ 
/ Α ον 3 »1/ ον) 28 Ἡ 

µόνοις τοῖς κακοῖς οὖσαν ὠφέλιμον, ἀλλ᾽ οὐ" καὶ 
ἐπὶ τοῖς ἀγαθοῖς οὐδὲν ἧττον, ὅτι εὔφημος; 
ον δ ο / » / » ν 0 αλ Σὺ οὖν, φήσει τις, ἐγκώμιον ἀναστὰς ἠθέλη- 

) . Αα Αα. Ν / / }λ 3 ΔΝ 

σας εἰπεῖν τῆς βουλῆς; καὶ τί δεινόν, ἐὰν ἀληθὲς 
5 » - . ο 
ᾖ; τὸ δὲ ἐγκώμιον τοῦτο, ἐὰν φαίνησθε ἀνόμοιοι 

- / / / » / α τοῖς λεγοµένοις, οὐχ ὑμέτερός ἐστιν ἔπαινος, τοῦ 
/ δὲ εἰπόντος κατηγορία. ὅμως δὲ οὐκ ἂν ἐποιησά- 

ϱ) / / - . Ν φ ”/ µην οὐδένα λόγον τοιοῦτον εἰ μὴ σφόδρα ὔλγησα, 
/ / .ν 9 / 
ὥσπερ πρότερόὀν ποτε, ἀκούσας ὅτι καθυφίεμαι 

Δ - 

τὸ ὑμέτερον. καὶ διὰ τοῦτο ἀπελογησάμην, οὐχ 
Αα. 5 - 2 

ὑπερορῶν ἀπολογεῖσθαι' πόθεν; οὐδὲ κρίνων ἐμαυ- 
- / / Δ / 4 τοῦ ταπεινότερον. νυστάζοντι μὲν γάρ, ὥς φασι, 

- Ν / ο] 

δικαστῆ, καὶ νὴ Δία τυράννῳ κακοήθει καὶ πονηρῶ 
» - Νἱ 

ταπεινὸν ἀπολογεῖσθαι" πολίταις δὲ καὶ συγγενέσι 
Ν / ϱ/ ς - / το καὶ φίλοις, οὕς τις ἡγεῖται µετρίους, οὐ ταπεινόν, 

Δ / ο - 

ἀλλ᾽ εὔγνωμον καὶ δίκαιον. καὶ τότε οὖν ὀρθῶς 
ϱ) / ) - -- ϱ ε - / 

ἐποίησα καὶ νῦν πολλῷῶ μᾶλλον, ὅτε ὑμᾶς σαφέσ- 
3 / / ιό, / 

τερον ἐπίσταμαι. πυνθάνοµαι γὰρ ὥς τινες ἔδοξαν 

1 οὐκ ἀπείλησιν αἀδεὰ Ὦγ Ῥο5ί, οὐκ ἀπειλήν Αγηϊΐπι, οὔτ 
ἀπειλάς Ἠεῖςκο. 

5 Α4Εἴεγ ἀλήθειαν Ἠεῖδκοε ἀε]είες οὐκ. 
ὃ ἀλλ᾽ οὐ Βπηρετί5: ἀλλὰ. 4 δ᾽ αἀάεὰ ὮΥ 6αβ)». 
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ΤΗΕ ΕΊΤΕΓΤΙΕΗΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΠΕ 

ἴλαῖ ας α οογροταῖο Ροᾶγ., νἨεπενεν γοι σαΐμον Ἰεγε, 
οὗ. 1ξ π]αγ Ρε, ἵπ ἴ]πε ΑςςατηβΙγ. γοι Ἠανο πονογ δαϊά 
ος ἐποισΏί απγ(Πίπσ Ῥαςο ου 5εγνΊ]ε, απ ἴλαῖ επἰτγεαϊν 
Ἠας πο πγεἰο]ί ντῃ γοι, ΠΟΥ Ργοπηῖςες, ΠΟΥ τμτοαίς--- 

«αρροδίπο οῇ οοατςε ἴπετε ἶς αΏΥ Ο0Π6 5ο 10ΟΥ ας ἴο ἴτγ 

ἴο Ῥγεναί] ϱγ ἰπτοαῖς. ΕΒιαΐῖ να «Ποι]ά 1 ποῖ «ρεακ 
ΠΙΥ πηϊης---ᾱς 1 ἴπο ΡΙΙΙοξορΠονΥ λας {ο οοπβπο Πήπαςο]{! 
Το οχροςίπο ν]ηαῖ ἰς Ραά απά εοποεαπο νγλαϊ ἰς Ρεἴἴου., 
ου ας 1 πε γα Ίνεγε Ῥεπεβοία] οΠ]γ Ιπ οΟΠΠΘΧΙΟΠ 
ντ εν]]ς, Ιπςίεαᾶ ο πο Ίεςς 5ο ἵπ οοπποχίοη ν σοοἆ 
Ἰλίπσς, Ῥεσαιιςο ΙΙ {5 Ἰαπάαἴουγ | 

“ Ραϊ αἷά γοι, πετ, «οπιο οπς6 γἩ] ας. ' τίςσο Το 
γοιτ {εεί πιοτε]γ {ο ἀε]ίνετ α εα]οσγ ο ἴπε Οοιποῖ] 5 
Απά γμαῖ ἰς ἴμετο «Ποοκίπο ἵπ ἴλαῖ, Ρτονίάοά ἴ]ιεα 
επ]οσγ Ῥε ἴγαεζ ἨΠοψενεν, ἴΠίς επ]οςγ οἱ παπα, 1ῃΠ 
οα5ο γοι αγε οἸεατ]γ απ]]κο ννηαῖ ἵς σαϊά οἳ γοι, ἶς 
ποῖ α επ]οσγ οϐ γοι, Ραἳ ταῖλογ απ αοοαξα ον οἱ με 
«ρεακεν. ΒΗ111. {ου αἲ] ἐλαῖ, Γ Ποπ] ποῖ πανε ἀε]ίνετος 
ΔΠΥ 51οἩ 8Ρεες] αἲ αἲἱ 1Γ Τ Ἰαᾷ ποῖ Ῥουπ. ν6Υγ πηο] 
Πατῖ, αξ Τ ἵνας οποε Ῥεΐογε,. οἩπ Ἠεατίπο μαι Τ απι 

οοπαρτγοπηἱσίπσ γοιΥ Ῥοδί οι. Απά τΠίς οχρ]αΐης ννγ 
1 πανε ἀε[επάεςὰ πιγςε]{, ποῖ ἀῑςάαϊπίπο Το ππαΚο α ἆε- 
{επος--- ιν «Ποι]ά Τ 1---που Πιάρίπο 1 {ο Ῥο Ῥεπεαίῃ 
π1θ.  Εον νΒῖ]ε 1 ἰς ΠαπαϊΠαἴίποσ Το. π]ακο α ἀείοπος 
Ρείοτε α ἀοζίπρ ]αάρε, ας ἴ]λο ςαγίπο σο65, απά αςο, 
Ὦν Ἠεανεῃ, Ρείοτε α πια]Ποίοις απά ταδσα]]ν ἵγταπί, ἴο 
ἆο 5ο Ῥεέογο Εε]]ονν ο ίχαης απά ΚίΠςΠΙΕΠ απά ΓΙεπας 
Ποπ οπε τερατάς ας Γαἶγ παπά ες 15 πο Παπ πο, 

Ραἱ γεαςοπαΡ]α απά ]1ςί. 3ο πο οΠΙΥγ νναξ αγ οοπς ιο 
οοττοσί οἩ μπα ΕΟΥΠΙΘΥ οσσαςίοπ.” Ῥαἱ 1 ἵς ΠπάοὮ ΠΊογε 
5ο πον’ ἴπαῖ Ι κπον γοι Ῥεϊίον. Τον 1 Ἱοανῃ-- απά 

1 Τῃπε αἱ]αδίοη ἶ5 Ῥρετῃαρς ΡιγροδεΙγ ναβριθ. ἨὨϊο πιαγ Ῥε 
αἱπαίπρ 1ο Ἠὶς ἀείεποε ο ἴπε ϱΟΠΙΠΙΟΠ5 (ο. 58 9-4). 

3 9εε ῬγεσεάΙπρ ποῖθ. 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΞΤΟΜ 

---καὶ λόγος ἐρρύη τοιοῦτος-- ὡς ἐμὲ ἐμποδὼν γενό- 
µενον τῷ συνάγεσθαι βουλήν:' ἐπεὶ καὶ τόδε ἤκουσα 
ὡς πάντα ἁπλῶς νοµίζουσι τὰ τῆς ἀρχῆς γίγνεσθαι 
κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην. ἐγὼ δὲ ἐκεῖνο μὲν οὐκ 
ἀφαιροῦμαι τὸν υἱόν, τὸ μηδὲν ἄκοντος ἂν ἐμοῦ 
ποιῆσαι τῶν ἐφ᾽ ἑαυτῷ μηδὲ ἄλλως ἂν ἢ στοχαζό- 
µενον καὶ τῆς ἐμῆς γνώμης: ὀμνύω δὲ μὴ προστάξαι 
µηδεπώποτε μηδέν, λέγω δὲ τῶν κοινῶν, τὸ δὲ 
συμβουλεύειν πατέρα” ὄντα τὰξ κρείττονα δοκοῦντα 
προστάγµατος ἔχει τάξιν. καὶ διὰ τὴν ὑποψίαν 
ταύτην ἀπὸ χρόνου τινὸς οὐδὲ ταῖς βουλαῖς παρ- 
ετύγχανον. τὸ γὰρ ἔχειν αὐτὸν ἀξιώσαντα τῶν" 
τῆς πόλεως ὡς ἱκανὸν ὄντα βουλεύεσθαι ἤδη καὶ 
διοικεῖν τὰ κοινά, μεταξὺ δὲ ἔργῳ ποιεῖν ἰδιώτην 
καὶ τῆς ἐξουσίας τῆς κατὰ τὸν νόμον ἄκυρον οὔτε 
ἄλλως ἐπιεικὲς οὔτε ἴσον' αὖ τοῖς τηλικούτοις. 

1 τὸ δὲ ΥΝ ΠαππονίΣ: μηδὲ. 
Ὦ πατέρα Ἠεϊδκε: πότερα. 

ὃ τὰ αἀᾶεὰ Ὦ}γ Παπιονν]ί.. 
1 ἔχει Ν΄ ἠαππονηίη : ἔχειν. 

ὃ ἔχειν] ἄρχειν Ῥε]άεῃ. 
ὃ τῶν αἀάεὰ Ὦγ (αβ)ς. ἴσον (ΑΡΡ5: ἴσως. 

ὃ αὖ τοῖς υπ [)Τ, τοῖς Ῥβυμίς : αὐτοῖς ΒΝΙ. 
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ΤΗΕ ΕΙΣΤΊΕΤΗ ΡΙΡΟΟΌΒΡΕ, 

Ώχετε Πας Ῥεεῃ α Ποος ο {α]]ς οἱ ἴΠαΐ ΚΙπα-- ἴμαῖ 6οπιε 
πανο Ῥε]ίονεᾶ ἴλε «πατοε ἰμαῖ 1 Ῥ]ουκεὰᾷ πο αδδαπι- 
Ῥ]πο οἳ ἴ]πε Οοπο]: ἱπάεοά 1 Ἰανε οστά αἱεο ἴιαί 
ἴπεγ Ῥε]ίενε ἴ]λαί αΡςεο]αζε]γ ενοτγ αοῖ οῇ ἴ]λο σονετη- 
πθηί ἴα]κες Ρί]αςε Το δις ΠΙΥ ἵσηος. Βιΐ ας {ου πιο, 
νμι]ο [ 4ο ποῖ Τοῦ ΠΙΥ 5οη οἳ οπο ἴλμίπο, Ε πιθαπ. Πῖς 
ππν]Ηπσηοςς ἴο ο απγ{μίπο νηλίη Ἠὶς ονπ οοπῖτο] 
ασαἰηςῖ ΠΙΥ ν]σηες ΟΥ ἵΠ αΠΥ οἴλεν γναγ ἴμαη σιεςςίπο 
αἲ ΤΙΥ ορίπΊοη ἴοο, πονετίῃε]εςς Τ οννεαΥ Τ πενογ ρανο 
Πίπα αΏγ οτάους αἲ αἷ]---Επιεαπ ογάοτς οη ραβ]ίο πια ϊίευς 
---Ἔποισῃ {ον οπε νο ἴς α Γαΐμεν ἴο αἀνίςο ν]παῖ 5«6οπης 
το Είπα Ῥγείεταρ]αε ἆοες Ἠανε ἴ]ο οίαϊις οἳ απ ογ6Υ. 
Μοπχεονετ, Ῥεσαιςε οΕ λίς «αςρίοίοη ο νΠῖο 1 Ἠανε 
5Ροκοεη, {ΟΥ 6οπιο Ππιο ραςί Τ Πανο ποῖ αἴτεπαάεςα ἴποα 
«ερείοῃς οἳ ἴπε (ϱοαπο. Ἐον ἴο Ἠανε ἀεσπιοά Ἠίπα 
Νοτγ οἳ ππιπίοίρα] αοἰν{ες ας Ῥεΐπς οοπιρεϊζεπῖ 
Ὦγ πον; ἴο Ῥο α Οοιποί]ογ απᾶά ἴο αἀπιηϊςίον ἴ]λα 
ΟΟΙΩΠΠΟΠΥ/ΕαΙΙΗ, Ῥαῖ πποαπΥμ]]ο αοἴπα]]ν Το ἵπγ ἴο 
πηα]κα Ἠίπα α, Ῥηϊναϊία οἴίπεηπ απ ἴο τοῦ Ἠίπι οἳ ἴπο 
απθβποτϊτν ννΠΙοῃ ἰς Ιεσα]]γ Ἰὶς-- Επίς, Τ αγ, ἶς ΕΟΠΙ 
ΑΠΥ Ροϊπί οἳ νίον πεϊίπεν τεαςοπαβ]ο ΠΟΥ γεῖ Γαῑγ 
{ου ΠἹΘΠ οἱ πιγ α σοι! 

1 Ἠον απ Ιπιετρτγεία[ῖοπ οἱ ἴπεδε οοπο]αάπρ 5οπἴεποςς, 5εε 
ἴπε Γπἰτοάιιοίίοη. 
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ΤΗΕ, ΕΙΕΤΣ-ΕΙΒΡΟΤ ΡΙΡςΟ Κος 
ΙΝ ΚΕΡΙΥ Το ΡΙΟΡΟΚΟ5 

Ος ἴνα Ὠϊοᾶογας πιεποπεᾶ Ιπ ἴπε Πί]ε οξ ἴπε ρτεδεπί Γἱς- 
6ο ΙΥΦε νε Κπονν αὐςο]ατε]ν ποϊλμίης. Ὠ]ο 5αρρ]ίες πο ο]ιιε5 
Ίῃ ἴῃε 5ΡεεςἩ Ιἱ5ε], Τη {αοῖ, πε ἆοες ποῖ αἀάτεδς Ἠίπι ἀϊτεςί]γ. 
Ο0οπξεαιεΠ!]γ νε ππαγ Ιπβεγ Ὠιαῖ ἴπο παπηε τεδῖς προπ τε]ίαβ]ε 
ΓταάΙιοῃ. Τί νοι]άἀ αρρεατ ἴπαῖ ἴπε πιαπ Ἰπ απεδίοῃ Παὰ 
1αδίὲ πιαᾶε α 5Ρ6εΟἩ ἵπ ΑπδεπιβΙγ Ἰαμάϊπρ 56οπιε οἶῆσεπ οἳ 
Ῥταρα. Τί 15 Ῥ]αϊπ΄ ἔνοπα ξ 8 ἴμαῖ ἰπῖς οἴῆσειπ Ἰαᾶ εὔεεῖεά 
οετίαῖη γείογπις Ίῃπ οοππεχίοη ΨψΙα ἴπε ερπερες.. Ὠϊοάστας 
ΠΊαΥ Ἠανε ππογεᾷ---ου 5δεοοπᾶεᾶ---ᾱ τεδο]αΠοτ ἴο ρῖνε Ἠίπι 
ν]άοτ Ἰαγ]κάΙσΠοπ οἳ αἹππί]αγ οπατασίεν (ο8. 5 ϐ). ὨὈϊο {ο]- 
Ίουγεᾷ Ἠῖπα να ἴμῖς Ὀτίεβ 6ΡεεσΠ. ὪΠΟδε Ῥτροδο 15 Ροῖμ ἴο 
τερ]ςίεν Πῖ5 οὗννπ αρρτονα] ο ἴμε ρτοροβα] απ αἲ ἴπε 5αππε 
Ὠππε Το οαδί ςι5ρίοίοπ προπ ἴπε 5ΊπεετΙγ οἳ ἴπε Ῥτενίοις 
βΡρεακετ. 

1 νο ατα 16Η ἵπ ἴπε ἁατ]ς ας ἴο ΤΙοογΙ15, νε α1θ Ιπ α]πιοδί 
εαπα] ἀἆατ]κηεςς α5 ἴο ἴπο Ἱππαπιθᾷ γεοϊρίεπί οἳ ἴπαο οἵγ5 
{ανοιτ. Αγπίπι δίαῖες οοπβάεπ!]γ ἰ]ιαῖ πε 15 Ὠϊο)5 δοπ. Τηϊ5 
15 Ῥοδβ1Ρ]ε, Ὀιῖ πο 5ΡεεςἩ Ῥτονίάεδ πο Ρτοουξ ο8 ἴπε α55ΙΠΙΡ- 
Ποηπ. Όπ πα οοΠίτατγ. ἴπε 5ρεα]κεν εχΗηΙρῖῖς τεππατκκαβ]ε 5ε]{- 
τεδίτα]η{, 1 ννε ατε Το ΓΠ]π]ς οἳ Πῖπι ας πε {αΐμεν οΕ ἴμε Ῥείδοπ 
ν/Πο 15 τοοεϊνίηρ οἱρηά] Ποποιτ. ἈΝΠοςδί οἳ Π5 τεπιατ]|κ5 αγε 
ἀενοῖεᾶ ἴο ἴ]πε ππεν]ζς ο Πὶ5 οἳἵγ. απᾶ νΥπεπ Ἠε ἆοες τεβετ Το ἴπε 
ΠΊάΠ Ὑποτη ἴπαί οἵιγ ἶς Ποποιτῖηρ., 1 15 Ὦγ ππεαΠς οξ α σο]οιτ- 
Ίο55 τούτου ΟΥ τοῦδε. [π {αοῖ, ἴμε ταίμεν δα]τῖσα] ἴοπε οἱ ἴμα 

α Τμα6 {ετΠι οΡΠεΒθΕβ ἵ/α5 τβδεά οἳ γοµπσ ππεπ ἨῬείνεεῃ {πο αρες οἳ 
εἴσηίεεῃ απ {ψεπίν. ΑἴΠΕΠΕ 566ΙΠ5 {ο Ἠανο Ἱπδαίεᾶ {πο βγδίεπι οἳ 
Ῥτον]άίηρ βυγ5ίεπια{]ο {ταϊπῖηρ Τοτ βΠ6Ἡ γοιπρ τπεῃ, απᾶ {πο βγΥβίθπι 
αββηππεά εγετ ρτεαίετ Ἱπιροτίαπος ἴΤΟΠΙ {πε Γοπτί]ι οεπίατγ Β.ο. οπννατά, 
48 18 ν/πεββδεά ὮΥ ΠΙΤΠΕΤΟΙΒ ΙΠΒΟΤΙΡ{ΙΟΠΒ, 
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ΤΗΕ ΕΙΕΓΤΥ-ΕΙΝΣΤ ΡΙ5ΟΟΙΒΡΕ 

ορεπῖπς 5εηίεποε ἵπ ξ 9. ἰπε στιᾶρίης αεκπον]εάσεπιοπί αἲ 
"χε Ῥερϊπηϊης οϐ 5 46. απᾶ ἴ]ο Ῥορδίρ]ο δαρρεδίίοη ο8 Ἠαςίγ 
Παάσεπιεπί οοπίαϊπεα ἵπ ἴπε οἶαιδε εὐθὺς ἡγεῖσθε καὶ ὑμᾶς 
ἀμείνους δύνασθαι ποιεῖν (ξ 8). ϱῖνο ἴμε Ἱπιργεβδίοη ἰ]αί Ὠϊο 
να ποῖ επἰ]μιιδιαδί]ο ΟΥεΥ ἴο ἰαδις Ῥεέογαο ἨΙπι. 
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ΠΡΟΣ ΔΙΟΔΩΡΟΝ 

ι Σφόδρα θαυμάζειν ἔπεισιν, ὦ ἄνδρες, εἴ τις οὐκ 
ἀποδεχόμενός τινα οὐδὲ ἀγαπῶν ἔπειτα ἀναστὰς 
ἐπαινεῖ τῷ λόγω καὶ ἐνίοτε διῆλθεν ἐγκώμιον 
μακρὸν καὶ λίαν ἐπιμελῶς συγκείµενον. ὁ γὰρ 
τοιοῦτος ἄνθρωπος οὐκ ἐστιν ὃ τι τῶν αἰσχίστων 
οὐ σύνοιδεν αὑτῷ, φΦθόνον, μικροψυχίαν, τὸ πάντων 
ἔσχατον, δουλείαν. λέγεται γοῦν οὐκ ἀτόπως καὶ 
παρὰ τοῖς παλαιοῖς" 

δούλου τόδ᾽ εἶπας. 

φέρε δή, πῶς οὐκ" ἂν εἴη δοῦλος ὁ πρὸς τοσούτους 
ἅμα ἀνθρώπους ἕτερα ὧν φρονεῖ ποιῶν, καὶ ταῦτα 
οὐχ ἁπλῶς, ἀλλὰ μετὰ φροντίδος καὶ παρασκευῆς, 
καὶ κολακεύων πολλάκις ἄνθρωπον, καὶ θαυμάζων 
ὃν οὐ φιλεῖ; μέτριον γὰρ οὕτως εἰπεῖν. 

ϱ Καὶ μὴν ὅτι πάντες πάντας! ἐγκωμιάζουσι παρ 
ἡμῖν ἐπίστασθε δήπου" ὥστ' ἐγὼ συνήδοµαι, καὶ 
κρίνω μακαρίους ὑμᾶς, εἰ οὕτως φιλοῦμεν πάντες 
ἅπαντας. τοῦτο γάρ ἐστιν ἀκόλουθον. ἐβουλόμην 
δ) ἄν, ὥσπερ ἐν ταῖς βουλαῖς καὶ ταῖς ἐκκλησίαις 
πολλῶν ἐγκωμίων ἀκοῦσαι ἔστιν, οὕτως καὶ ἐν τῇ 
1 φθόνον] φόβον (αεε]. 5 οὐκ αἀάεᾶ Ὦγ Επιρεγῖ5. 
3 ποιῶν εἰπών] Ηεινετᾶεῃπ. 4 πάντας Ἠεῖδ]κε: πάντα. 

1 Ἐπτίριάες. Β)/ιοεπίβδαε 999. 
5 Νε Ίπέετ ἰπαῖ Γ1ο 15 αἀάτεςρίηρ ἴε ΑδεεπιβΙγ. 
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- ΕΡΕΤΝΨΕΤΝΟΓΤΡΙΡς6ΟΡΕΡΕ: 
Ὄ κε ΤΟ ΡΙΟΡΟΕΙΤΡ 

Μν Εοπᾶς, 1 «ἴτίκες πιο ας οεχοροάἰπο]ν δαγρτϊσίπς 
ΝΊΘΠ α Π]άΠ ΝΤΟ ἄοος ποῖ αρρτονο ΟΡ 5οπ1θ 0Π6 ος 
ἄοος ποῖ Π]κε Ἠϊπι πενετί]λε]οςς τῖςες ἴο Ῥγαίςο Πἶπι ἴῃ 
ἃ 5ΡεεςἩ. απἆ οἨ οοσαδίοἩ οπηῖενς Ιπίο α Ίοπο οιΠοςγ, 
οπΠ6 ναυγ οαγοβα]]γ οοπιροςεά. Ἐον 5αοἩ α Ῥούςοῦ [ας 
οἳ Πὶς οοπςοίοπος αἲ] ἐλαῖ ἴς πιοςί ἀἰκογασα[ια]-- ΕΠΝΥ. 
ΠἹεαηηποςς οῇ «ΡίγΙξ, απ. νογςῖ οῇ αἲ]. εεννΠίγ. ἈΝοῖ 
ἱπαρρτορτίαϊε]γ, αἲ απγ ταῖο, ἶς ἴλαῖ ἴονπι αςθά {ου Τε 
ΡΥ ἴ]ε αποϊεηῖς ἵπ ἴμο νεγςε 

Α 5]ανε΄ς ννοτά ἐπῖς ἴποι ας «ροκοῃ.] 

Άγε, Πουν οοι]ά Ελα π]απ Ῥε οἴπεν ἴπαῃ α δἶανα, Ὢπο 

ἵη ἴ]ο Ρτδδεηοςθ ος 5ο ΠΠΒΠΥ Ῥοορ]ο Σ αοἲς αἲ νατίαηοθ 

γην Πὶς ον ἐλοισ]ίς---απά ἴλαῖ ἴοο, ποῖ να ἔγαπ]κ- 

ηθςς. αἱ ντ Ργεπιεά[ίαβίοπ απ οοἰά οα]οα]αίίοτ--- 
απά ἱπάπ]σος ἵπ Εεααεπί Παϊζοτγ απ αἁπηϊταίῖοι ο 
α ῬεχεοἨ ν]οπη ο ἄοες ποῖ κε ὂ Ππάεεα ἴ]αί ἰς ἴο 
Ρις Τὸ πα]ά]γ ! 

Ας α πιαξίεΥ ος {αοί, γοι Ἰπονν, πο ἀοι δὲ, ας να 
ας ενετγροςγ Ιαπᾶς ενεγγβροάγ: απά 5ο 1 το]οῖοο ντ] 
γοι απά οοιπῖ γοι {ογαπαῖίε 1 γνε α]] αγο 5ο {οπᾶ οἳ 
ενετγροάγ-- {ον ἐΠίς ἰς ἴμο παϊατα] Ιπίογοπος!  ἨΠονν- 
ενοεν, [ νῖξῃ ἴ]αί, ]αςί ας 1 ἶς ροςρίρ]ο ἴο εαν ΠΙαΠΥ 
επ]οσῖες ἴπ πιοεβπος οἳ ἴπε (ϱοιποί!] απά ο ἴ]α 
ΑδδθΏΡΙΥ, 5ο αἶξο 1ἱ πηὶσΗη{ ο ἴπ ἴπε πιατκεῖ-ρ]ασςε απιἀ 
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ΡΙΟ «ΗΕΒΥΘΟΞΤΟΜ 
3 ο Δ - 3/ / Δ Δ Δ ἀγορᾷ καὶ τοῖς ἄλλοις συλλόγοις. νῦν δὲ παρὰ τὸν 

-- ω - Ν 

τόπον τοιαῦτα' ἢ τοιαῦτά ἐστι τὰ λεγόμενα, καὶ 
- - Ν 

ὥσπερ οἱ γυμνάζοντες αὑτοὺς ἐν ταῖς σχολαῖς, καὶ 
- α -- λ 

ἡμεῖς ἐγχειροῦμεν εἰς ἀμφότερα. οὐκοῦν, ἂν μὲν 
εἰς ἐκκλησίαν τις παραγένηται τῶν ξένων, ἠρώ- 

- ο - . ων τινῶν ἢ σοφῶν ἡγήσεται τὴν πόλιν: ἂν δ᾽ εἰς 
Ν 3 Δ α) / ς / ” Ν ο / α) / τὴν ἀγορὰν ἐμβάλῃ, ὁποίων οὐδὲν δεῖ λέγειν' ἐπί- 

ϕ 5. ) ἃ στασθέ γὰρ αὐτοί. τί οὖν, φήσει τις, ἀνέστης 
- - ϱ) ἐπιτιμήσων τοῖς ἐπαινοῦσιν; οὐ μὰ τὸν Δία, ἀλλ 

ϱ Ἂ / Ν / .) / ” / 

ὅπως, ἂν δυνατόν, μὴ µόνον ἐνθάδε ὦμεν φιλάν- 
λ / εδ ε / »ο ἵ 

θρωποι καὶ φιλάγαθοι, ἀλλ ὁμοίως εἐν' παντὶ 
τόπῳ καὶ καιρῶῷ. 

Τὸν μὲν οὖν τούτου ἔπαινον ὁρῶ πεπληρωμένον 
ε /2 ς Αα “ / ς Ν ” 2 ὑφ' ὑμῶν, ὥστε µηδεμίαν ὑπερβολὴν ἔχειν: ἄξιον 
δὲ καὶ ὑμᾶς ἐπαινεῖν. δοκεῖτε γάρ µοι πολὺ πάν- 

ἕτων τῶν δήµων διαφέρεν. κἀγὼ τοῦτο οὐκ ἂν 
εἶπον, εἰ μὴ καὶ ἐφρόνουν οὕτως. οἱ μὲν γὰρ 
.”/ λ λ ω / / Ν ἄλλοι πρὸς τὸ λυσιτελὲς µόνον βλέπουσιν, καὶ 

Ν / .” - Ἂ / / / 

τοὺς διδόντας αὐτοῖς ἢ δυναµένους διδόναι, τού- 
τοὺς ἐπαινοῦσιν' ὑμεῖς δὲ καὶ τὴν προθυµίαν καὶ τὸ 

/ / ο / Ν ϱ Δ - {ὰ 

4 βούλεσθαι µέγα εἶναι νομίζετε. καὶ οὐχὶ τοῦτό 
Φηµι, ὡς οὐχὶ καὶ πεποίηκε πολλὰ καὶ μεγάλα" 
πεποίηκε γάρ' ἀλλ) ὅτι ὑμῖν γε ἀπέχρη καὶ τὸ 

/ ο ο ευ ο νρίς βούλεσθαι αὐτόν. ἔτι δὲ οἱ μὲν ἄλλοι τὰ ἐλάχιστα 
τῶν γενοµένων ἀποδέχονται' λέγω δὲ ὅσα ἔχει 

1 τοιαῦτα αάεᾷ Ὦγ Φε]άεῃ. 
5 ἐν αἀάεά Ὦγ Πεϊςκε. ὃ δοκεῖτε Ἠεῖδ]κε : δοκεῖ. 

1. Φοπιε οἱ Ρ1ο)5 ον/ῃ εοπαροδίοης Ἰ]ρίταῖε ἴ]ε ροϊηῖ, ο.ρ.., 
Ον. 11. 
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ΤΗΕ, ΕΙΕΓΤΥ-ΕΤΠΡΤ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

ἴπε οἴμπεν Ρ]αοες πμεγο πε οοπ]ε {οσείμεν. Βιαΐ ας 
Π ἶς, ἴ]ε ννογάς νο αγε «ροκεπ ατα ἵμιας ος ἔμας ἴπ 
Κεορίπσ νῃ το Ρίαςς, ΑΠ, Παςί Π]ο ἴποςο νο ατα 
ἰναϊηίπσ Πεπικε]νος ἵπ ἴΠο 5οποο]ς, Ίνα ἴοο ἵηγ ος 
Ἠαπᾶς αξ Ροί1ι οἶᾶος οἳ ἴἶιο αποςΠοπ... ΤΠεγοίοτο, ἴΓα 
5ἴταησου αἴτεπας α πιεείῖηπσ οϐ ἴπο ΑκκοτηΡΙν, Ίο νι 
Ππασ]ηο ἐπαί ους ἵς α οἷτν ος Ἠθγοες, αξ Τε νους, ΟΥ 

κασες; Ὑηογοαας 1 Ίο Ριανςῖς ἵπίο Πο πιαγκοῖ-ρ]ασο--- 
δετς ἶς πο πεεᾷ {ο Τ6]] ναί Κῑτπά οἳ Ῥεορ]ε Ίο νν]] 
Ὠπίη]ς τς, {ου γοι Κπον ἴπαῖ γοιχςε]νος. 'μαϊ 
ἴπετ, 5οπιο οπ6 ν]] οχο]αίτη, Πάνο γοι ἴακεη ἴ]ο 
ἤοον ἴο οδΠδτε ἴποςε ΝΤΟ ρναίσας Νο 5ο, ΡΥ 
Ηεανεῃ. Ρα ἵπ ογάετ ἴ]λαί, 1 ροςςΐρ]ο, ἵνε π]αγ ἀετποτ- 
εἰταίε οαγ Ίονα οἱ ΠαπιαπΙἴγ απά οῇ ποβΙΠ{γ. ποῖ πετε 
αοποα, Ραΐ ἴπ ονοχγ ρ]αος πιά ΟΠ ΘΝΟΣΥ Ο00αΦΊΟΠ. 

Νον αἰΠοιασ]ι [ οὔκεγνο Ελαί ἴἶια Ἰαιιάα οι οἱ ἴμε 

σεπί]εππαπ - ας Ῥοεπ πιαᾶο οοπαρ]οεῖε Ὦγ γοι., 5ο ἴλαί 
ποϊῃίπσ τεππαίης ἴο Ῥε αἀάοάὃ γοῖ Τε ἰς πηήπο ἴ]αϊ 

γοι αἰςο «Ποι]ά ο Ρναϊξεά. Τον γοι 5θεπα Το πιο Το 
νε [αν ςεαροετίον {ο αἰἱ οἴμεν οοπιπηπη ος. Άπά 1 
«Ποι]ά ποῖ Ἠανο ςαϊά ἰΠπῖς ΤΕ 1 αἷά πο ἐΠίπ]ς 5ο ἴοο. 
Έου εχαπηρ]ο, αἰὶ ἔ]ε οἴμογς Πανε απ εγε οπ]γ {ου νμαῖ 
ἴς Ῥτοβίαβ]ο, απά ἔ]οςο νο σἶνο ἔποπη 5οππεϊΠίπρ---ΟΥ 
πιῖσηὲ ἆο 5ο-- αἶοπο γοσοῖνο [λοαῖν Ῥρταΐκες ποχοας 
γοι τεσαγᾷ αξ οῇ σγεαξ ἱπιροτίαπος ΡοίἩ ἴμο οαγπος! 
ἀεξίτο απᾶά ἴλμο ν]]πρπεςς ἴο σἱνο. Απά 1 ἆο ποῖ 
ππεατ ὮΥ ἴῆς ἴλαῖ ουν ΕπΠεπά Ίας ποῖ τεα]]γ τεπάετεά 
ΠΙΟ Ιπιρογίαπί 5ετνίοε, {ον ο ας, Ραῖ ταίμεν ἴ]λαί 
{ου γοι αἲ Ιεαςί Πὶς ππογε ν]]Ηπσποςς νας ςα/μοϊεπῖ. 
Απά ασαἴπ, ἴπε οἴμονς 5ἴαπαρ γη αρρτονα] ἴ]ο ]εαςί 
ἱπιροτγίαπί αοΠϊενεπιοπίς- -Γ ππθαπ 5πο] ἴΠπίπσς ας 

Σ Τ.ο.. ἴπε πππαπιεᾷ Ῥεγξσοῃ Πο ἶ5 Ρεῖπρ Ποποιτεᾶά Ὦ} ἴπε 
ΑβδεπιΡΙγ. 

ὃ Τ ννοι]ά 56επ ἴμπαῖ 1ποτο [Παπ οπο Παά 5ππρ Πὶ5 Ῥγαῖςδες. 
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ΡΙΟο ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

/ / ς - Δ - / 3 / 

δαπάνην τινά: ὑμεῖς δὲ τῶν µεγίστων αἰσθάνεσθε 
κατὰ τὴν ἀξίαν. ἔστι δὲ τῷ παντὶ μεῖζον τοῦ 
δαπανᾶν τὸ κήδεσθαί τινα τῆς πόλεως καὶ φανε- 

- - ς ΔΝ 

ρὸν εἶναι εὐνοοῦντα ὑμῖν. πρὸς δὲ τούτοις οἱ μὲν 
πλεῖστοι τοὺς νουθετοῦντας, κἂν διὰ λόγου. τοῦτο 

ο. - ο / 

ποιῶσι, μισοῦσι, τοὺς δὲ μεθ) ἡδονῆς κολακεύον- 
- 3 Αα 

τας θαυμαστῶς ἀποδέχονται" παρ ὑμῖν δὲ τοῦν- 
αντίον ὁ πλείστη παρρησίᾳ ᾿χρώμενος καὶ τοῖς 
ἁμαρτάνουσιν ἐπιπλήττων καὶ σωφρονίζων, οὗτος 
μάλιστα ἀγαπᾶται. 

π/ Ὁ Ὀ) Ἂ .) / / / Δ 
ὄὅ Τίς οὖν οὐκ ἂν ἀγαπήσειε τοιαύτην πόλιν καὶ 

Ωω - - ε / 

πολιτείαν ἐν ᾗ τῶν" φιλοτιμιῶν αἱ τιμαὶ µείζους 
ε) ο - 

εἰσίν, ὁ δὲ μετ) εὐνοίας νουθετῶν τοῦ μετὰ κολα- 
κείας ὁμιλοῦντος μᾶλλον στέργεται, προθυµότεροι 

ν) ” Δ ς Δ / Δ . - 

δ᾽ εἰσὶν οἱ πολλοὶ σωφρονίζεσθαι καὶ ἐπανορθοῦ- 
Ἂ / Ν - Ἂ / . εν] 

σθαι ἢ θεραπεύεσθαι καὶ τρυφᾶν' ἢ τίς οὐκ ἂν 
ε εν Δ 3” / - 5” .] Φι ς ] 

ὑμᾶς μὲν ἐκπλαγείη, τοῦτον δ εὐδαιμονίσειεν, ὑφ 
ὑμῶν τοιούτων ὄντων κεκριµένον τῆς ὑμετέρας 
3 - ”/ 

ἀρχῆς ἄξιον; 
’ 8 ”/ / .) - Δ .] - ιά - Δ 

ϐ ἸΚαΐτοι ἔγωγε µέγαν αὐτῷ τὸν ἀγῶνα ὁρῶ πρὸς 
ὑμᾶς ὄντα. ὅτῳ γὰρ πόλις όλη καὶ δῆμος ἑκὼν 
ἐπέτρεψε παιδεύειν αὐτὸν καὶ ὃν ἐπιστάτην εἵλετο 
τῆς κοινῆς ἀρετῆς καὶ ὅτῳ τὴν µεγίστην ἀρχὴν 
ἔδωκε τῆς σωφροσύνης καὶ τῆς εὐταξίας καὶ τοῦ 
καλῶς βιοῦν ἕκαστον, πῶς οὐχὶ τούτω μέγας" ἀγών 

1 διὰ λόγου] μετὰ λόγου ΑΓΠΙΠΙ. δίχα ψόγου (ἀ9ε]. 
5 ΑΕἴεγ τῶν Αγηίπι ας μὲν. ὃ καίτοι (ΤΟΡΡΥ : καὶ. 

4 ΑΕΙεΕΓ µέγας Αγηϊπι αάάς ὁ. 

1 Ῥου ἴπα (ατεεκς. αἀπποπΙΙοπ Ίγαξδ ποῖ οοπῄῃπεᾷ ἴο πιεγα 
ποτάς. Ο8. Ατίδίορµαπες, Ἠ/αερε 9604-9656: 

εἰ νὴ Δί αὖθις κονδύλοις νουθετήσεθ᾽ ἡμᾶς, 
ἀποσβέσαντες τοὺς λύχνους ἄπιμεν οἴκαδ) αὐτοί--- 
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ΤΗΕ ΕΙΕΤΥ-ΕΙΒΣ2Έ ΡΙΡΟΟΙΓΠΡΕ 

ἵπνο]νε 5οπ1ο εχρεπαἴχε οϐ ΠΙΟΠΘΥ-- Ὕμθτεας γοι 
αρρτεσϊαῖο πο οτγεαϊεςί λίπος ας ἴΠεγ ἀοδεννο. Απά 
ἵπ {αοί ΤΠ ἶς απ αΠοσείῃεν στεαῖον ασπἰενοπιοπί {ου α 
ΠΠαΠ Το Ρε γεα]]γ «οποργπος {ον ἴπε οἴῖν απά ἴο «Πον” 

ΠΙπαςεΙΕ ννε]]-άϊδροξεςά {ονγατά γοι παπι 1 ἰς ἔου Πίτα το 
«ροπά ΠΠΟΠΕΥ. Επτίμογπογε. νο ἴΠοςο νηο αᾱ- 
πιοΠῖςΗ, εγεΏ 1 οπ]γ νεγρα]]γ.! ατε Παϊεά Ὦγ πιοςί 
πἹεῃ. Ρα{ ἴλοςε νο ἀςΙσΠῖ να Παἴἴενγ ατα αρρτονεςά 
ἴο α δατρτϊσίησ ἄεστες, π γοις σ.56, ΟΠ λα ΟΟΠΙΤΑΥΥ. 
Ἡο ν]ιο πςος ἴιο {μ]]οςί ΕΓαπ]κησος απᾶ γεργονες ἔλοςα 
ΝΟ 5ο αδίταν απ ἰτίος ἴο Ὀνίπς ἴποπα Το Ε]λοῖγ 5εηςες 

ἴς πιοςί αἀπα]γος. 
Ίο, ποτ, οο]ά Γα11 το αἀπαῖτο ἴ]ιε Ἰῑπά οἱ ον απ 

ααπηϊηϊςίταῖοη ἵπ νΠῖομ ἴ]πο Ποποιγς οοπ{εγτοά οιῖ- 
πγεῖσα ἴπε οβονίς πιαᾶο ἴο ορίαϊη ἔΠοτη, ἵπ νΥλίσ] Ίο 
Νο αἀπποπίσηος νι τἩ ΚΙπά]ν ἱπιοπί ἵς πποτο Ῥε]ονοά 
ματ Γε νο «Ροακς {ο Παϊίον, ἵπ ννΠίο]ι πο Ππιαςςες 
Τθ ΠΠΟΥΘ 68Ρ9Υ ἴο 5απηϊΐ το οογτοσ[ίοη απά ἴο Ῥο 5αῖ 

π]σΏί ἴλαπ ἴο Ῥε οοιτίοά απά ἴο νε Ιαχατίοας]γ 2 
«Ον νο οοι]ά {α1ἱ ἴο Ῥο αιπαζεᾷ αἲ γοι απἀ, οἩ ἴμε 
οἴπεν Ἠαπᾶ. ἴο οοπσταϊι]αίο ἴΠίς πιαπ οἨ. Πανίισ 
Ῥεεπ «Ἠοξοι Ὦ) Ἱπεπ κο γοι ας ννοτίἩμγ ἴο Ποιά 
οΏποε Ἠεγο {3 

Απάᾶ γεῖ 1 πιγςεΙ κου ἴλμαῖ ἴ]πο {αδις ἴΠαῖ Πες Ῥοίοτε 
Ἠΐπι ΥΓ τεσατᾷ ἴο γοι ἶ5 α στοαί οΠπ6.. Έον νΊεῃ απ 

επ{ῖγε οἵἵγ απἆ Ῥεορ]ε νο]ιπίατ]γ επἰταςίς Πςε]{ο α 
ΠΊαΠ {ΟΥ Ιηςίγας[ίοη απά «Ἴοοςες Πῖπι ας 5αροεγνίςογ οἳ 
Ἶῖς Ρα ]ο ππογα]ς απ σἶνος Πίπα ἴ]πο «αργεπηο α{Πογγ 
ονεν {επιρεταησος απά ογάστ]ποςς απά ἴλο τὶσηῖ οοἩ- 
ἀιοῖ ο ἴλλε Ἱπαϊνίά σα], ἰς λαῖ ππαπ πο οοπ/οπῖοά ὮΥ 

Ῥν ζεις, ἱ οι ααπιοπἰδ] 5 αφαζπ ποζ(δι οι ΚπσΚ[εδ. ρε) 11 
ἄοικε οµ/ απ απά σο ῥαοΚ Λοπιε ὐ οι δε[ νέες. 

Σ Ἔπε ΕΠϊ]ε οϐ ἴπε ροδῖ ἴο νγπίοι Πε ἶ5 Ῥεῖπς αρροϊπίοά ἴἶς5 
ποῖ ρίνεῃ. 
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ΡΙο ΟΗΠΒΥΡΟΣΤΟΜ 

᾽ ϱ να - ο "ως / 
ἐστιν, ὥστε μηδἐν' ἐλάττονι φανῆναι τῆς ὑμετέρας 
γνώμης; σκόπει δέ, ἵνα εἰδῆς, ὅτι μηδὲ τῶν 
παλαιῶν μηδεὶς μηδὲ τῶν θαυμαζοµένων διὰ παν- 
τὸς τοῦ χρόνου τηλικαύτης τιμῆς παρὰ τῶν πολι- 
τῶν τῶν” αὑτοῦ τετύχηκεν. ὁ γοῦνν Περικλῆς 
ἐκεῖνος, ὃν ἀκούομεν παρὰ τοῖς ᾿Αθηναίοις ἆκμα- 

-. / 

ζούσης γενέσθαι τῆς πόλεως, στρατηγίας μὲν 
) / .) Ν »/ 2/ Ν 2/ 

ἐτύγχανεν' οὐ μὴν ἄξιος ἔδοξε' διὰ παντὸς ἄρχειν 
- 2 / - 

τοῦ χρόνου" . . . καὶ ταύτην οὐκ ἀργύριον διοικῶν 
ᾧῴ Δ ” / . / » .) ς ἊἎ 

οὐδὲ οἰκοδομημάτων ἐπιμελούμενος, ἀλλ᾽ ὅπως ἂν 
ἀγαθοὶ ὦσιν οἱ πολῖται, καὶ νουθετεῖν ἠβούλετο τοὺς 

- ϱ] Δ / 

ἁμαρτάνοντας καὶ τὸ γοῦν καθ αὑτὸν βελτίονας 
-- -- ΔΝ -- 

ποιεῖν. οὐ μὴν ἠνείχοντο αὐτοῦ διὰ τὴν αὑτῶν) 
/ [4 / Δ / Αα ς 

ἀναγωγίαν οἱ τότε. πόσῳ δὴ; κρείττους ὑμεῖς οἱ 
/ / - 

παραδιδόντες αὐτοὺς καὶ παιδεύειν κελεύοντες τῶν 
εἰ καί τις παρ᾽ .αὑτοῦ πρόθυμος ἦν τοῦτο ποιεῖν 

’ ε) ΔΝ 

ἀγανακτούντων καὶ οὐ µόνον οὐ τιµώντων, ἀλλὰ 
σα - 

καὶ ἀποκτεινάντων τὸν ἐπιμελούμενον' ὥσπερ ἐκεῖ- 
νοι Σωκράτην. 

- 5 3 / » ; Ἀ - ποπ 
Ποῖον οὖν ἔτι κάλλιον ἐγκώμιον ἢ τοῦδε ἢ ὑμῶν 

” ”/ “ 3 Δ ” ΔΝ . / 

εἴποι τις ἄν; οἵ γε ἐπειδὴ ἤσθεσθε τοὺς ἐφήβους 

μηδὲν Ἠεϊδκε: μηδενὶ. 3 τῶν αθᾶαεᾶ Ὦγ Ῥβιρ]ς. 
γοῦν Φε]άεπ : οὖν ΟΥ νῦν. 
Ἐπηαρετῖας ποϊεᾷ ἴπΠε Ίασιπα αἲ ἴβὶς ροϊπῖ. 
αὐτῶν Ὠϊπάοτε: αὐτῶν. 
πόσῳ δὴ Επιρεγ]ι5’: δὴ πόσῳ ΝΤ, πόσω δὲ [] Β. 
ἐπιμελούμενον 3ε]άεΠ., ἐπιβαλλόμενον ΕΠΠΡΕεΤΙΗ5: ἐπικαλού- 

μενον. 

-ᾱ οὉ σι  ϱ) Ἱ 

1 Ῥετίο]ες πιιιδί Πάνε Ῥεεῃ «γαίες πιοδὶ οἳ ἴπε ἴἴπιε Εγοπι 
Πὶς τῖδε ἴο Ῥοψγετ ἵπ 469-461 Ἠ.ο. απ] Πὶς ἀθαῖῃ ἵπ 499 μ.ο. 
Ὑοί Ἠο -νας οξἵεῃ 5αρ]εοῖεά ἴο Ὀτετ αἴἴαςσ]ς, απ ἵπ ἴπε νετγ 
γεαχ Ῥείοτε Πῖς ἀεαϊῃ Τε Ίνας ἀεροξεά ἔτοπι οβΊοε απᾶ ἰγ]εὰ 
{ου επιρεΖΖ]ειπεπῖ, ἴποιρ]ῃ Ιαἴετ τεδίοτε. 
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ΤΗΕ ΕΙΓΤΥ-ΕΠΙΡΤ ΡΙΔςΟΙΠΡΙΗ 

α πη]ση{ν ἰασ]ς, ἴ]λε {ας]ς οΓ ποῖ Ρεΐπο {οαπᾶ {π αΠγ γναγ 
ἱη[οτίου {ο γοιγ ορίηίοη οἱ Πα . Βαἱ, ἴλαῖ γοι ΤΠαΥ 
γεοορηίπα ἴλμε ἰταῖῃ οϐ ναί Γκαν. οΏσογνο ἴλαί ποῖ 
οη6 οἱ {μα Ποπ οἱ ο]ά, ποῖ ονοπ οἱ ἔ]οςς νο Ἠανε α]- 
ν/αγς Ρεοπ αἀπιίγοά. πας σαΐπες {Γοπη Ἠὶς Γε]]ουν οἰίποης 
5πο] Ποποιγ ας γοι λανο πον’ Ώοδίοννες. Του Ιπςίαπος 
πο Π]αςίτίοις Ροτίο]ος-- Πο, νο ατα ἴο]α. Βουτίςποςᾶ 
αἲ Αἴμεης π]λεῃ ἴπε οἵεγ ἵνας ἵπ Τὲς Ῥτίπιο-- ἴποισ] ο 

τορεαϊαεᾶ]γ οδίαίποα ἴἶο Ρος οἳ σεπονα], να ποῦ 
ἀεεπιθά γνοτίγ οἱ Πο]άϊπο οβῖος αἲἰ να πια, [Ρα 
Φοργαΐος.. . .] 2 απά ἴΠαῖ ου ποῖ αξ αη αἀπηϊηϊςίγαϊον 
ος Γαπᾶς ΠΟΥ αξ οπ6 οοποργπθά ΝΙ Ῥααίποςιὃ Ρα 
ταῖμεν ντ] τηε Ριγροςο οἳ πιακίπο Πὶς {ο]]ον; ο σεις 
σοοᾷ ππεπ-- «οσα Ῥοίῃ ἴο αἁπποπῖςῃ ἴπο οιτίπσ οπ6ς 
απά. αἲ ]εαςῖ 5ο {αγ ας Ίαγ ἵπ Πὶς ῬοννοΥ, το πηα]κο Ε]χοπα 
Ῥεΐΐεν. Ὑαξ ἴλλο πιοη Οἱ Ε]ιαῖ αγ αῑά ποῖ το]οταῖο 
Ἠΐπα, Ῥεσσιςε οῇ είν ον η ]αοΚ οἳ ἀἰκαρήποα..  ἨΠονν 
αχ «αρογίοΥ, ἴΠεῃ, ατα γοι, Νο ςαργηϊς γοινςε]νος ἴο 
ΙηπςίγιοίίοἩ. Ὑες, ενεη ἀἆοπιαπά 1. ἴο ἴλοδο νἩο ν'ογε 

ἱγπαϊοςᾶ ενοπ 1 5οπιθ οπΠ6 ΟΕ Πίς ονη αοσοογᾷ Ίνας 6αϱο6Υ 
πο 4ο ἴπῆς {ον ἔλοπα, απ Ὑο πο ππεγε]ν τεγαϊποἆ 
{τοπ Ἠοποιπίπο, Ὀαῖ ενεπ ριαῖ {ο ἀεαίῃ το Ππ]αἨ νο 
Ειε ἰο ἴα]κα ἔμεπα απάεν Πῖς οαγ6. ας ἴπαο Αἰμοπίαης 
αἷά ἵπ ἴμο ο.ςο ο{ Βοογαίῖος ! 

Λοοοτάἰπρ]ν. νηαϊῖ πιογο Ρεα 1 ξα] επ]οσγ οοι]ά αΠΥ 
οπο Ρτοποιπσο. εἴἴπεν οἱ Πῖς πιαπ ος οἳ γοιγδε]νος ὃ 
Ἐον δίποο γοι Ἰανε 5οεηπ ἴλαί Ἠε Ίας Ἱπρτονεά 

5 ΒΥγ παγ ος μπα οξ ἴπε Ίασιπα, 0αρρ5 5αρρεςίς 5οπιε 
5ςἩ Ῥηγαςε ας ὁ δὲ Σωκράτης δόξαν µεγίστην ἔλαβεν. 

ὃ Ἔμε ἵτεαδιτγ οἱ ἴμε Ὠοθ]ίαπ ϱοποάεγαςσγ Ίγας Τεππονεᾶ ἴο 
Αλλος ἵπ 404. μ.οις απά ἴπετε Ώεραῃ {ου Ῥοτίο]ες α ρετίος ο 
πηοδί αο[ῖνε ὑα ]άἶπς οΡεγα(Ιοη5. ἴ]ο πποςδί ποίαρ]ε Ῥι]άἴπος 
το Πὶ5 ογεαΙϊ Ρεΐπς ἴπο Ρατίμεποπ απά ἴπε Ῥτοργ]αςα. 

4 Ῥ]ο ἶς απάϊπρ {ο [πε οοπάεηπαἰίοπ απᾶ εχοοιίοιπ οΕ 
Φοσταῖες ἵπ 999 {.ο, 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

καὶ τοὺς νεανίσκους κρείττονας πεποιηκότα, εὐθὺς 
ἡγεῖσθε καὶ ὑμᾶς ἀμείνους δύνασθαι ποιεῖν. καὶ νὴ 
Δία γε οὐχὶ τοῖς μὲν ἐφήβοις ἐστὶ παιδείας καὶ 
ἀρετῆς χρεία, τοῖς δὲ προβεβηκόσιν οῦ καὶ πάσῃ 
τῇ. πόλει" ὥσπερ εἴ τις ἰατρὸς τοῖς μὲν παισὶν ἢ 
τοῖς µειρακίοις χρείαν εἶναι θεραπείας νοµίζοι, τοῖς 

9 δὲ τελείοις μή. καὶ μὴν ἡ γε πρὸς τὰς τυμὰς 
μεγα λοψυχία πῶς οὐχὶ, θαυμαστὴ! τῆς πόλεως; τί” 
γὰρ τῶν σεμνῶν οὐχὶ προθύμως" παρεσχήκατε; 
οὐκ εἰκόνας; οὐκ ἀνδριάντας; οὐχὶ πρεσβεύοντας" 
πρὸς τὰς πόλεις, πρὸς τὸν αὐτοκράτορα; οὐ κοινῇ 
τιμῶντες; οὐ κατ ἰδίαν έκαστος δεξιούµενος; 
τίς» οὖν οὐκ ἂν ἡσθείη' τούτων" τοιούτων ὄντων;, 
ἢ τίς οὐκ ἂν προθυμοῖτο ὅ τι δύναιτο ποιεῖν ὑμᾶς 
ἀγαθόν; « οὐκοῦν ἔγωγε οἶμαι καὶ τὸν τοῦδε ἔπαινον 
ὡς ἠδυνάμην εἰρηκέναι. τὸ γὰρ τῶν ἀποδεχο- 
µένων τινὰ καὶ τιµώντων ἐγκώμιον δῆλον ὡς κάλ- 
λιστος ἔπαινος ἐκείνου ἂν εἴη. 

θαυμαστὴ ΓΗπρ]ς: θαυμαστῆς. 
τί (α5αιβοἩ : τίνι. 
προθύµως (088841ΏΟἨΠ : προθυµίας. 
πρεσβεύοντας] πρεσβεύοντες Ἠεῖςχκο. 
τιμῶντες (4541ΡΟΠ : τιμῶντας. 
Βε[ονε τίς Ῥβαρ]ς τοαᾶς ἃ {ου Μ8. ἢ, ὙΥπίε Αγηϊπι ἀε]εῖος. 
οὖν οὐκ ἂν ἡσθείη (05ΡΥ, ἂν οὐκ ἀνεθείη Ῥῆιρ], οὖν οὐκ 

ἂν ἀθλοίη Αγηϊιι: ἂν ἠσθείη [)ΒΤ, ἀνεθείη Μ. 

- ο σ αὃ ϱ Ι |- 
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ΤΗΕ, ΕΙΕΤΥ-ΕΙΗΞΤ ΡΙΡΟΟὉΤΕΗΞΕ 

ἴπε ερηεβες απᾶ ἴπε γοιπο ππεΠ, γοι ἱπππιοάίαϊο]γ 
Ἱαπαρ ἴο ο οοπο]ιςίοη ἴΠαῖ Ἐς οαπ Ίπργονο γοι 
ἴσο. Απά, ὮΡγ Ηεανεῃ, 1ὲ ἶς ποῖ ἵγαο ἔλαῖ, ννβί]ο ἴ]ιο 
ερῃεβες Ἠανε πεεᾷ οἱ Ιπςίγασίίοτ απα νἰγίαο, ἴ]οςα 
πο αγε αάναποεςᾶ ΙΠ γθας, απά ἵπ Γαο ἴ]μο επίῖγα 
οΙίγ, ἄο ποῖ. Τ]μαϊ ννοι]ά Ρε ]αςί ας 1 ς5οπιθ Ρ]γ5ἰοῖα 
γετε ἴο ὑπ] ἴπαί Ῥογς οἳ γοιπς ππεη Πας ποοά ος 
πηεαίσα] αἰϊοηπίίοπ. Ῥιαΐ ποῖ ἴπο ααα]ίς. Ὑοαϊ πιιςί 
νο ποῖ οοποσάο ἰλαί ἵηπ πο πιαξίετ οἳ Ποποινς τῃο 
οἵἵγς πιαρπαπΙπηγ ἰς εαγρτϊίης ὃν Ῥου γ]λαῖ ππατ]ς 
οῇ Ἠὶσ]ιεςί εξίεσπι Ἠανο γοι ποῖ εαρετ]ν οοπ{εχγεά 2 
Ἠανοε γοι ποῖ νοίεᾷ Ρροτίταϊϊς, κἴαΐαος. επιραςρςίες Το 
ἴμο οἶίες απά ἴο πο Έππροτος]  ἨΠανε γοι ποῖ 
«Ποπ Ἠοποιιν ὮΥ ραβ]ο γεοορπή οι: Ἠανο γοι ποῖ 
«ΠούννΏ Ἠοποις Ὦγν Ἱπάϊνίάια] ογοσπςος ΤΠμετοίοτε 
γγηαῖ πηαΏ νου] πο Ῥο Ῥ]εαςοά νο ἴλοςο τογνατάς 
γε 5ο ἀἰςιπσιϊςμεα ὃν ΟΥ νλμαῖ ππαη νγοι]ά ποῖ Ώε 
εασεχ ἴο ἄο γοι αΠΥ σογνίοε ἵπ Πῖς Ῥονεγῦ Νο] 
ἴπεῃ, Τ αἲ ]εαςί Ῥε]ενα 1 ανα 6ροκεπ ἵπ ρταίςα ος 
Ελπίς π]αΠ ἴοο ας εΠεο[ίνε]ν ας [ οοι]ά; {ος ἴ]ο οπ]οςγ 
αἰτεοίεᾶᾷ ἴονγαγα ἴΠοςε Πο αρρτονο απά Ποποιίς α 
ΠΠΣΏ ϱ]εατ]γ νο] Ῥε ε]ιαί πιαπ΄ς Πἱσῃεςί Ρρταΐςο. 

1 Ῥϊο ομνΙοιδΙγ τεβετς το ἴπε Ποποιγ οἳ θετνΙΠΡ ΟΠ 51Ο 
επιραβρίες. ΊΠε Μ». τοαάίπς 5Ποι]ά Όε τείαἰπεά. 

δ τούτων (3ΡΡ5: τῶν. 
ὃ ὄντων] διδόντων Ρβιιρ]ς. 
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ΤΗΕ ΕΙΤΕΤΥ-ΡΕΟΟΝΟ Ρριοθους 
ΟΝ ΑΕΡΟΠΥΙ ΓΣ ΑΝΟ ΡΟΡΗΟ- 
ο ΒΡ'ΙΑΝΟ ΕΙΕΙΡΙΡΙΣΟΝ ΕΕ. 
ΒΟΙΝ.ὉΕ ΡΗΠΟς ΕΕ: 

Ἔπϊς Πϊδσσιγδε 5 ποῖ ππετε]γ αηπ Ἰπετοςίίπηρ ΡΙἱ οἱ απο]επί 
Ἠτεγατγ ο]Ποῖδπι Ῥαῖ αἰδο οι οΠΙεξ δοµτοε οΓ Ἱπ[ογιπαοῃ α΄ 
το ἴννο ο ἴμε ἴπγεο Ρ]αγς ννῃ υυΠῖσΙ 1 ἀεα]ς. ἴπε Ε)ιοσίείες οἳ 
ΑΕΡΟΗγΊς απᾶ ἴμαῖ οἳ Ετίρίάες. Ὀοῖ] ΚπονΠ ἴο-άαγ οπΙγ ἴπ 
εοαπῖίγ {γαρππεηίς. ἴπ ΟΥ. 69 Ὠἱο Ῥτεδεπίς ἴπ Ῥγοδο Ῥραγᾶ- 
Ῥήγαςε ἴμε Ῥτοίοριιε οΕ α Γ)ή]οσίείεδ. νυΠΙοἩ ΒΨ Ἱπεαης οΕ ἴ]α 
Ῥτεδεπί Γδσυιτδε ἶ5 τεςοΡπηΊΖεᾷ αξ ἴλπαῖ οϐ Επρ]άς5, ἴορείπεν 
ΝΠΤΗ α Ρρογῖοπ οΕ (με επδ]πρ ἀἰα]οριε Ῥείνδεη 0άγδδειςδ απὰ 
Ῥπμιοσίείε». ὍἜπε Εππήρίάεαπ Ρ]αγ «ἰεατ]γ αρρεα]εᾶ ἴο Ὠ1ο5 
τηεῖοτῖσα] Ιη5ποίς: γοαῖ νε ατο τεπι]παεά οἱ ἴπε 5Ιεπα Ποπ Ἰπ 
πε Γὔγουφς οἱ Απτὶδίορμαπος, ἴπε ροᾷ οἱ ἴ]ο ἆταππα γιε]άϊπρ ἴπε 
Ῥαΐπι ἴο Αεδοβμγ]Η5. ἴποιρη αππηϊδία]καβΙγ Ῥτε]αάϊσεά Ίπ 
{ανοιτ οἳ Επιτρίάες. 

ΤΈ]εγε γγας Π{]ε οσσαδῖοπ {ογ ΗοπΠετ ἴο γε[ετ ἴο Ῥμί]οσίείος, 
ΝΠΟΠΙ Ἐ6 ΠᾶΙΗΕς ΙΠ οπ]γ ἴπγεε Ῥαδδαρε». ΠΗΙς πιοδί λαπηῖπα- 
Ἠπρ' τείεγεποε ἶ5 Πα 3. Τ106-196. {τοπι νΠΙΕἩ νε Ἱεατπ ια 
Ἠοππεγ αἲ Ἰεαδί Ίκπενν ἴπε 5ἴοτγ. Επ]]εν ἀείαῖ]ς πνετε ορίαϊπ- 
αΡ]ε ἔτοπι ἴμτεο ερἰός Ρε]οπρίπρ ἴο γπαϊ 5 Ἰπονπ α5δ ἴπα 
Ογο]ε---ἴπε 6η ργία, ἴο 1Πέ]ε ΠΠίαᾶα, απὰ ἴ]ο ΠΙζωρεταί. ἜΤηΠε 
ἨσΏ ροϊπίς ἵπ ἴπε ερῖο νεγδίοη αγε α5 {Ο10Υ/5. Ἠετασ]ες, οι 
οἱ ϱταΏ[ιιάε {οΥ δετνίσες τεηπάετεᾶ, Παὰ ϱῖνεη ῬΠΙ]οοϊείαος Πῖς 
Ῥον απᾶά ατγονς, οπος ἴπε Ῥτορετίγ ος Αρο]ο. Ἠπεπ ἴπε 
(πτεε]ςς 5α1]εὰ {ον Έτογ. ΕΠοσϊεῖες σ]άεᾶ ἴππεπι Το ἴπε Ιδ]απὰ 
ος 0Ἠτγξό, ν΄πετε ἴΠεγ Ίγετε [ο οὔ ου δαστῖῇῃσε. ΎΤπετο α νεποπι- 
ος 5ετρεπί ΡΙἱ ῬΠι]οσίείες οἨ ἴμε {οοί. ΠΗΙδ οτε οἳ απρἶδῃ 
απά πε 5ἴεπο] οῇ Ἠὶ5 νγοιπᾶ σαιδεᾷ ἴπε (τεε]κς ἴο αβαπάοπ 
ἨΙΠΙ ΟΠ ἴπε ΠΟΤΕΡ οἱ ΤΕΠΊΠΟ5. ἜΓεπ γεατδ Ἰαΐετ, ΝΠεΠ ἴμε 
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ΤΗΕ ΕΙΕΤΥ-ΘΕΗΟΟΝΗΟ ΡΙΡΘΟΟὈΒΡΕ 

(οτεε]ς οτίιπες νγετε αἲ α ]ον εΡῦ. προπ ἴμπε αἀνῖος ο ἴ]ιε 566Υ’ 
0αομας απἀ Ὦγ ἴπε εἰγαίασεια οἳ Οάγδεεις ἴπε Ττο]αηῃ 566 
Ἠε]επιις νγας ἴακεῃπ οαρ!ίϊνε. ἩἨε τενεα]εαᾷ ἴλπαί Έτογ οοι]ά Ὃε 
ἴακεη οπ]γ να ἴ]λο αἷά οἳ ΡΠΙοσίείες απ Εὶ5 Ῥονν, απ ειαῖ 
Νεορίο]επι1ς., ἴπε 5οπ οἳ ΑσοΠί]ες, πιαδῖ οοπια Εγοπι ΒΟΥΤΟ8. 
ΑοσοτάΙπρ]γ Ὠἱοπιεᾶες 15 δεπί ἔοτ ΕΠΙ]οσίείες απ Οάγδεειις 
{ου Νεορίο]ειπας. Εμιοσϊείες 15 πεα]εὰ οἳ Πὶς νοιπᾶ, 51αγ5 
Ῥατῖ5, απᾶ ἵπ οοπιραΠγ να Νοορίο]επιας σαι15ες ἴπε ἀονη- 
{α]] οἳ Ἔτογ. Έοτ Εαγίμεν ἀείαῖ]ς ἴπε γεαᾶεν 15 τεβεγγεὰ ἴο 
μα Ἰπίτοαιοβοῃ [ο ο{ερρ οαῖοηπ οἱ ἴπε Γ]ἰοσίείες ος 
οβῃοσ]ες. 

Τ]ιο οσσαδίοπ οἩ νΠΙοἩ οι Πἱδουιγδο ἵγας ἀε]νοετοὰ ἶ5 Π- 
ΚπΠονη. Ὠἱο΄5 τοβεγεποςῬ [ο ἴπε οΙ]] οἩ πιογπίπρ πὶσηί 5ασρεςί 
Πἱ5 Ποπιε ἵπ Ώγιδα ας ἴπο 5εἴῆπρ {ου Πὶς αἀνεπίατε ἵῃ ἀταπιαῖῖο 
ογ]Ποῖδπι. ΠΗίς αἰ]αδίοη ἴο 1] Ποα]] απἀ Πὶς πιαπ]{εςί Υπι- 
ΡαϊΠγ {ου ἴΠε Ἰοπείγ ΕΠ]οσίείος. νἰοεῖπα οἱ παδ[οτίαπε, 5ασρεςί 
ἴπε ρετῖοᾷ 5αΏδεαιεπί ἵο Ὠϊος εχῖ]ε α5 ἴπο πιο ο8 οΟΠΙ- 
Ρο] 1ο. 
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69. ΠΕΡΙ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 
ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ Η ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΦΙΛΟ- 
ΚΤΗΤΟΥ ΤΟΞΩΝ 

᾿Αναστὰς σχεδόν τι περὶ πρώτην ὥραν τῆς ἡμέρας 
καὶ διὰ τὴν ἀρρωστίαν τοῦ σώματος καὶ διὰ τὸν 
ἀέρα ψυχρότερον ὄντα διὰ τὴν ἕω καὶ µάλιστα 
µετοπώρῳ προσεοικότα καίτοι μεσοῦντος θέρους, 
ἐπεμελήθην ἐμαυτοῦ καὶ προσηυξάµην. ἔπειτα 
ἀνέβην ἐπὶ τὸ ζεῦγος καὶ περιῆλθον ἐν τῶ ἵππο- 
δρόµῳ πολλούς τινας κύκλους, πράως τε καὶ 
ἀλύπως ὡς οἷόν τε ὑπάγοντος τοῦ ζεύγους. καὶ 
μετὰ ταῦτα περιπατήσας ἀνεπαυσάμην μµικρὀν τινα 
χρόνον. ἔπειτα ἀλειψάμενος καὶ λουσάµενος καὶ 
μικρὸν ἐμφαγὼν ἐ ἐνέτυχον τραγωδίαις τισίν. 

χεδὸν δὲ ἦσαν ἄκρων ἀνδρῶν, Αἰσχύλου καὶ 
Σοφοκλέους καὶ Ἠὐριπίδου, πάντων περὶ τὴν αὐτὴν 
ὑπόθεσιν. ἦν γὰρ ἡ τῶν Φιλοκτήτου τόξων εἴτε 
κλοπὴ εἴτε ἁρπαγὴ! δεῖ λέγειν" πλὴν ἀφαιρούμενός 
γε τῶν ὅπλων ἡ ἦν Φιλοκτήτης ὑπὸ τοῦ ᾿ΟὈδυσσέως 
καὶ αὐτὸς εἰς τὴν Προίαν ἀναγόμενος, τὸ μὲν πλέον 
ἐκών; τὸ δέ τι καὶ πειθοῖ ἀναγκαίᾳ, ἐπειδὴ τῶν 
ὅπλων ἐστέρητο, ἃ τοῦτο μὲν βίον αὐτῶ παρεῖχεν 
ἐν τῇ νήσῳ, τοῦτο δὲ θάρσος ἐν τῇ τοιαύτῃ νόσῳ, 
ἅμα δὲ εὔκλειαν. 

1 ἁρπαγὴ] παγὴν ΝΤοτε]. 3 ἑκών ἨΝε]οκετ: ἄκων. 
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ΤΗΕ ΕΙΕΤΥ-ΡΕΟΟΝΗΡ ΒΡΙΡΟΟῦΌΕΒΟΕ: ΟΝ 
ΑΕΡΟΗΥΙ Ο5 ΑΝΟΌ ΡΟΡΗΟΟΙΕΣ ΑΝΡ 
ΡΟ ρε, Οκ τῆς ΟΡΟΥ. ϱΕξ 
ΡΗΠΟςΟΤΕΤΕΣ 

ἨΗλνικα τῖδεπ αροιῖ ἴΠο νε οιγ οἱ ἴπε ἆαγ. Ρο]ι 
οη αοσοοαπῖ ο ἴ]ε Εεερ]ε εἰαῖο οἱ πιγ Πεα]{ῃ απ αἶςο 
0η αεοοπηῖ οΕ {Πο αἲγ. νΠίοΠ ννας ταἴ]ου οΒΙ]γ Ῥεσαιςο 

οΕ ἴ]πε εατ]ν ἨἈοιγ απᾶ νενγ πΙΙοἩ Π]κε απἴαπαπ, Ποιο] 
Τξ ννας πΙΙς-ςΙπΙπησΥ, Γ ππαᾶς παν Μο]]αί απά ρογ{ογιηεᾶ 
ΠΥ ἀενοίίοης. 1 πεχίῖ σοῖ ΙΠίο ΤΙΥ οαγτίασο απά ππαᾶο 
Ένα τουπά οἱ ἴμα τασε-οοαγξε 5ενοτα] ἴἴπιθς, Παγ ἴθαπα 

πηονῖηρ αἸοπο ας σοηπῖ]γ απἆ οοπιξογίαβΙγ ας Ῥο5ρ]ο. 
Α{ίογ ἰμαῖ Τ {οο]ἷ α 5«ἴτο]] απά ἴπεπ τεςίεςᾶ α Ὀπ. Νεχί, 
α1ἴεγ α ταβ-άοννπ απᾶ Ῥαίῃ απά α Πσηί Ῥγοα]κ{αςί, Τ {ε]] 
ἴο τοαάίπο οργίαϊη ἴγασεα[ος. 

Τπεςε ἰχασααῖες νγεγε ἴ]ο ννοτ]ς οϐ Τορπποςί αγεἰςίς, 
Ί π]αγ 5αγ. ΑοξοΒΏγ]ας απ Ῥορβοσ]ες απά Πηρίάος. 
α]] ἀθα]ίτπς γη {]Ἡ ἔ]χο «απις {Ἠοπιο, ενποἩ ννας ἔ]ια Ε]λαβε 
--ου ή. Γ δαγ ἴ]ε ςεἴζατα πο ἴπο Ῥου/ οἱ ΡΗΙ]ο 
οἴείο.-. Ἠούψενεν ἐλαῖ π]αγ Ῥε, ΡΠΙοοίεῖες γγας Ῥου- 
ἱπαγοεᾶ ας Ῥείπσ ἀερτίνεά οἱ Ες ν/εαροής Ργ Οάγδεεις 
4ης αξ Ῥεΐπο οατγῖεᾷ οϐ ο Έτογ αἶοπο ν!τῃ ἴπεπα, ΓοΥ 
Τλε πιοςδῖ ρατί ν]Ηπσ]γ, ἴποαση {π 5οπαο πλθαδαχε αἱ5ο 
γιε]άϊπο {ο ιο ρεγςιαςίοη ος πεοθςςΙ{γ, οἴποςἙ Ίο Ἰαά 
Ῥεεπ ἀερτῖνεά οἳ ἴ]ε γγεαροης νο Εαγπίςηεά Ἠΐπα 
νηἩ πο οηΙγ α Πνίπο οη Πὶς ἱε]απά, Ῥαΐ οοπχασε ἵπ 
Πῖς «οτο αβηἱοίῖοπ, απά αἲ ἴ]α «αππε πας {απῃ6. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ἃ Οὐκοῦν εὐωχούμην τῆς θέας καὶ ἐλογιζόμην. πρὸς 
ἐμαυτὸν ὅτι τότε ᾿Αθήνησιν ὢν οὐχ οἷός τ) ἂν ἦν 
μετασχεῖν τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων ἀνταγωνιζομένων, 
1λλ Δ ὃν λ / Δ α Αὲ Ίλ νο Δ 

ἀλλὰ Σοφοκλέους μὲν πρὸς Αἰσχύλον νέου πρὸς 
Δ 

γέροντα, καὶ πρὸς Εὐριπίδην πρεσβυτέρου πρὸς 
νεώτερον ἀγωνιζομένου µετέσχον τινές" Βὐριπίδης 
δ᾽ ἀπελείφθη κατὰ τὴν ἡλικίαν Αἰσχύλου" καὶ ἅμα 
οὐ πολλάκις ἴσως ἢ οὐδέποτε τῷ αὐτῷ δράµατι 
ἀντηγωνίσαντο. αὐτὸς δὲ ἐφαινόμην ἐ ἐμαυτῶ πάνυ 

Αα Αα. / 

τρυφᾶν καὶ τῆς ἀσθενείας παραμυθίαν καινην ἔχειν. 
4 οὐκοῦν ἐχορήγουν ἐμαυτῷ πάνυ λαμπρῶς καὶ προσ- 
έχειν ἐπειρώμην, ὥσπερ δικαστὴς τῶν πρώτων 
τραγικῶν χορῶν. 

μ » / ” Ἂ . / 2 / 

Πλὴν ὀμόσας γε οὐκ ἂν ἐδυνάμην ἀποφήνασθαι 
. / σι / . ΔΝ ο) ε / - .] - 

οὐδέν, οὗ" γε ἕνεκεν οὐδεὶς ἂν ἠττήθη τῶν ἀνδρῶν 
2 / “/ Δ -- ε] / / ἐκείνων. Ἡἡ τε γὰρ τοῦ Αἰσχύλου μεγαλοφροσύνη 
καὶ τὸ ἀρχαῖον, ἔτι δὲ τὸ αὔθαδες τῆς διανοίας καὶ 
φράσεως, πρέποντα ἐφαίνετο τραγῳδίᾳ καὶ τοῖς 

η ο ον μμ, παλαιοῖς ἤθεσι τῶν ἠρώων, οὐδ᾽ ἐνῆν τι βεβουλευ- 
ὅ μένονν οὐδὲ στωμύλον οὐδὲ ταπεινόν' ἐπεί τοι καὶ 

ΔΝ εν) / ε] - Ν Δ / ς 2 - 

τὸν ᾿Οδυσσέα εἰσῆγε δριμὺν καὶ δόλιον, ὡς ἐν τοῖς 
α -- σ 

τότε, πολὺ δὲ ἀπέχοντα τῆς νῦν κακοηθείας, ὥστε 

1 οὗ] οὐδ ἐμοῦ Αγηϊπη. 
5 οὐδ ἐνῆν τι (3ββ5, οὐδὲν ἔχοντα ΠΗΘΕΙΠΙΑΠΗ, ὧν οὐδὲν 

Ἠεϊδκε: οὐδὲν. 
ὃ βεβουλευμένον (ΤΟΦΡΥ : ἐπιβεβουλευμένον. 

, 

1 ΑΙ Αίµεῃς Ρἱαγ5 Ψετε τερι]ατ]γ ρτοάισεᾶ Ιπ οοπιρεΗΒοῃ. 
3. Αεδοβγ]Η5 ννας Ῥουπ ἵπ 696 Ἠ.ο. απ ἀῑεὰ 5ο0π αξἴει 408: 

ΦΟΡΜΟΕΙες {π 468 αἲ ἴπε αρε οἳ 28 ἀεβεαῖεά Αεδεβγ]α5, Ῥί 
νεα απ] 405: Ειτρίάες Ῥεραπ Πὶς σαγεετ ἵπ 4660, αξἴεΥ 
ΑεδεἩγ]α5 πας ἀῑεᾶ, απ Ινεὰ τιπῖ1] 406. 

5 Ἔπε ἁἀιπῖγ οϐ ἴπο οποτερις ἵνας ἴο Ῥτονϊάε ἴε Εαπᾶς 
πεεᾷεᾶᾷ Ὦ} ἴ]ο «Πογδες οϐ νε ραγσοι]αχγ Ρροεῖ ἴο νποπι Ἰε 
Ἠαᾶ Ῥεεπ αβδ]ρπει. 
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ΤΗΕ ΕΙΕΤΥ-ΕΟΟΝΕΡ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

30 Τ ννας {οαςίίπσ Πιγ 6γες οηἨη ἴ]ια ερεοίασ]ο ρου- 
ἵναγεά Ὦγ ἴμεςο ἄταππας απ βσιτίης ἴο πΙγςεΙῇ Μαξ, 
ενεη 1 ΙΤ Πα Ῥεεπ ἵπ Αίμοεής ἵπ ἴμοςε ἆαγς, Γ οοι]ά 
ποῖ Ἠανο νηηθςςεᾶᾷ 5ΙοἩ α οοπῖεςί ας ἰΠίς οἳ ἴλοςα 
ἀἰξηπσιϊςηοά Ροοῖς.'. Οµπ ἴπε οοπίγατγ, ννμί]ε ἴΠενα 
Ἠγετο 60Π1ο νο αῑά νΤίπεςς οοπίοςίς Ὠοΐνεσι ἴ]α 
γουϊμ{α] βορβοσ]ες απᾶ ἴ]λο ασοά Ααξοβγ]άς απἆ 5οη»α 
νο δαν; ἴ]μο ο]άεν ορ]οσ]ος οοπαρείε να Επρίάςς, 
5 ]απίου, γοῖ ἴμο οαγθςν ο Πρίά ος Γ6]] ααῑξο οα{- 
είάε ἴ]ε ρετῖοἆ οϐ Αεσομγ]αςᾖ: απ Ῥοδίἀος, Ρτοβαβ]γ 
ἴπε ἱτασρίς Ροεῖς 5ε]άοπι οἨ Πενεγ οοπιρείεᾷ αραἰπςῖ 
0Π6 αποΐμογ ντ ρ]αγς οἨ ἴ]ε 6αππε ἴΠεπιε. Απάςο 
1 ννας ενἰάοπΙ]γ Πανίησ α τατε ἰγεαῖ απ α πονε] 5οἶασε 
{οΥ ΠΙΥ ]]ηοςς. Αεοοογα(πο]γ, [ Ρ]αγεὰ «μογαριις ὃ {ου 
πιγςοε]{ {π ναειγ ῬνγηΠαπ{ «ἴγ]ο απ ἐτιεὰ ἴο ραγ οἶοςε 
αἴϊεπίίοῃ, ας 1 Ε ννετε α ]αάσε ραδδίησ Ἱαάρεπιεπί ο 
ἴπε ῥρτεπαίεν ἱγασίο «Πογαςες,” 

Ὑεῖ 1 οοα]ά ποῖ οη οαἴ] Ἠανε ρνοάισεᾶ α 5ἶπσ]ε 
ΓΘΒΞΟΠ ΝΗΥ αΠΥ οπε οἳ ἴοςε ογεαῖ ροεῖς οοι]ά Πάνο 
Ῥεεπ ἀε[εαῖοά. Ἐον ΡοίἩ ἴπε ποβρΙιΠῖγ οἳ οπαταοῖαυ 
απᾶ ἴπε απ[ίααε Πανοιγ ο6 ΛοαδοἨγ]ας. ας νγε]] ας ἴλο 
τασσεάπεςς οἳ Πὶς ἴποισ]ί απά ἀῑο[ίοἨ, 5εεππεᾷ 5αϊτεᾶ 

Το γασεᾶγ απᾶ ἴο ἴ]ε ο]ά-Ιπιο ΠΠάΠΠΟΕΥΣ οἱ ἴλο Πεγουςὃ 
ΠΟΥ ννας ἴπετα αασΠΏί οϐ ρτοπιοςΙζαίοπ οἵ Ῥγαἴίπο ΟΥ 
Παπ ΗΤΥ ἵπ πεί Ῥοστίηπςσ. Τογ οχαπιρ]θΘ, ενεη Πὶς 

Οάγεεειις ε Ῥγοισ]ί προῃπ ἴ]ε ςοεηο αξ α 5Ἠγον/ά απἀ 
ογαΓίγ Ῥεγδοη.δ αξ ΠΊΘΏ Ἠγεγο {π ἴποςο ἆαγς. γοῖ [αγ 
γοπονεᾷ Εοπη ἴ]ε γαςοαΠἴγ οἳ ἴο-άαγ. ἵπ εοΠδεαἹεπος 

4 Ἔεη οἵήπεης νγετε αρροϊπίεα {ογ εαοῃ Γε5ινα] αἲ υγπῖο] 
ΡΙαγς Ψετο ρτοᾶισεά ἴο Ἱαάσε ἴπε οοπ{εσίς απ ἴο ανα ἴπε 
Ρτίζο. 

5 Τ,ε,, πε οἷά Οπτεε]ς ἀεπιίσοάς, 'νποςο {οτίαπες ρτον]άοὰ 
ἴπε πιαϊετία] ἔου ἴπε ἰταρεαῖος. 

6 Ἠοππιετ οοπδίαπ{]γ οα]]ς Οἀγδδεις πολύτροπος. 



ΡΙΟ ΟΗΒὖΥΡΟΡΤΟΜ 

-- ”/ » - ἊἎ / Δ λ - ς . 

τῶ ὄντι ἀρχαῖον ἂν δόξαι παρὰ τοὺς νῦν ἁπλοῦς 
5 / 3 / 3 ος / 

εἶναι βουλοµμένους καὶ µεγαλόφρονας. καὶ οὐδέν 
3 / - ΑΡ αν δ 48 Δ ΔΝ γε ἀλλαττούσης τῆς ηνᾶς προσεδεήθη πρὸς τὸ 

μὴ γνωσθῆναι ὅστις ἐστὶν ὑπὸ τοῦ Φιλοκτήτου, 
/ α 2 / 9} ε / ». (ὃ 

καθάπερ Ὅμηρος κἀκείνω δὴ ἐπόμενος Εὐριπίδης 
ἐποίησεν': ὥστε τυχὸν ἄν τις ἐγκαλέσαι τῶν οὐ 

, λ ») “ οσο Δ ο ον έτη 
φιλούντων τὸν ἄνδρα, ὅτι οὐδὲν αὐτῷ ἐμέλησεν 
ὅπως πιθανὸς ἔσται ὁ ᾿Οδυσσεὺς οὐ γιγνωσκό- 

ς Δ - / ”/ νε) Ἂ 3 / 

ϐ µενος ὑπὸ τοῦ Φιλοκτήτου. ἔχοι δ᾽ ἂν ἀπολογίαν, 
ὡς ἐγῴμαι, πρὸς τὸ τοιοῦτον" ὁ μὲν γὰρ χρόνος 
τυχὸν οὐκ" ἦν τοσοῦτος, ὥστε μὴ ἀνενεγκεῖν τὸν 
χαρακτῆρα, δέκα ἐτῶν διαγεγονότων, ἡ δὲ νόσος 
ἡ τοῦ Φιλοκτήτου καὶ κάκωσις καὶ τὸ ἐν ἐρημίᾳ 
βεβιωκέναι τὸν μεταξὺ χρόνον οὐκ ἀδύνατον τοῦτο 
. / Δ λ / ς Δ ς ΔΝ 3 / « 

ἐποίει. πολλοὶ γὰρ ἤδη, οἱ μὲν ὑπὸ ἀσθενείας, οἱ 
δὲ ὑπὸ δυστυχίας, ἔπαθον αὐτό. 

Καὶ μὴν ὁ χορὸς αὐτῷ παραιτήσεως, ὥσπερ ὁ 
-- .] / ) Ν 2 / / Δ 2 - τοῦ Βὐριπίδου, οὐδὲν ἐδεήθη. ἄμφω γὰρ ἐκ τῶν 

Λημνίων ἐποίησαν τὸν χορόν. ἀλλ ὁ μὲν Εὐρι- 
πίδης εὐθὺς ἀπολογουμένους πεποίηκε περὶ τῆς 
πρότερον ἀμελείας, ὅτι δὴ τοσούτων ἐτῶν οὔτε 

/ λ / ” / προσέλθοιεν πρὸς τὸν Φιλοκτήτην οὔτε βοηθήσειαν 
ϱ) λ .) - ς ε) 2 / « ο] 2 / α οὐδὲν αὐτῷ: ὁ ὃ Λἰσχύλος ἁπλῶς εἰσήγαγε τὸν 

χορόν, ὃ τῷ παντὶ; τραγικώτερον καὶ ἁπλούστερον" 
τὸ δ᾽ ἕτερον πολιτικώτερον καὶ ἀκριβέστερον. καὶ 
γὰρ εἰ μὲν ἐδύναντο πάσας διαφεύγειν τὰς ἀλογίας 
ἐν ταῖς τραγῳδίαις, ἴσως ἂν εἶχε λόγον μηδὲ τοῦτο 

1 ἐποίησεν ἀε]εῖεά Ὦγ Ατπϊπι να ΤΤΡΜ. 
} οὐκ ἀε]εῖεά Ὦγ Ἠγιτεπραςῃη. 

3 / α - Ν -- 3 Φρα ΄ 

χορόν, ὃ τῷ παντὶ ΕΠΙΡΕΤΊΙΡ: χορὸν αὐτῷ πάνυ. 
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ΤΗΕ ΕΙΕΤΥ-ΘΕΟΟΝΡ ΡΙ120Ο ΒΡΕ 

οἳ νο Ἡε πη]σηί 5οεπι ἐγα]γ αποϊοπῖ αξ οοπιραγεά 
ντ] ἴποςο ννἩο ἰἴο-άαγ Ίαγ οἰαίπι ἴο 5Ιππρ]οΙίν απ 
ποΡΙΠἴγ ο{ οματαοίοενγ. Απα ασαίπ. Αοεκοηγ]ας Ἰαᾶ πο 
πεεᾶ ἴο αάά ΑίΠεπα ἔου ἴ]ο ριγροςε οΕ ἐγαπςβοτπηῖπς 
Οάγδεεις 5ο αξ ποῖ 1ο Ρε τουοσηϊποα Ὁγν ΡΠήοοϊεῖες 
{ου ἴμα πιαΠ Ἠε γνας, ας Ηοπιογ Παπα]εά ἴἶινο Ρτοῦ]επῃ 
απά αἶςο ΕΠιπῖρίά ος Ίπ πα οι οΓ Ηοπιοεγ. 3ο ΡοξςίρΙγ 
οηπθ οἱ ἴΠοςε νο ἆο πο Ἰ]κε Αοεδοβγ]ας πιὶσ]ηί οοπι- 
Ρἰαΐη ἴλαί Ώε ἵνας ποῖ αἲ αἲ] οοποεγηθ ἴο πιακα Πὶς 
Οάγξεεις οοην]ποίπσ 1π ἴμο «οεπε Ὕηογο ο ἶς ποῖ γε- ΄ 
εοσπϊπεᾶ ΡΥ ΕΠμηοοϊεῖος. ΕΒιαῖ ἵπ πιν ορἰπίοη ἴλο ροοί 
πο] Ίανε α ἀείεποο αραἴπςί 5αοἩ α οΕοῖσπας ΤΟΥ 
νηῖ]ε ἴ]ε Ίαρςε οἳ ἐἶπιε γνας ρεγμαρς ποῖ ς5ιβΠοϊεπῖ Το 
εχρ]αίπ Πῖς ποῖ γεσα]τισ ἴ]μο Πποαπιεπίς οϐ Οάγσεειις 
5ἴηποε οΠΙΥ {επ γοαχς ας ραςςσᾱ, γεῖ ἴπο αβΠοίίοπ απᾶά 
ἀῑξίγεςς οϐ ΡΠμΙ]οοίεῖες απ [ια Ἰοπε]γ Πο ηαο Πας ]εᾷ 
ἵπ ἴῃμο Ιπῖεγνα] τηαᾶο ἰΠίς Ίαρςο οΓ ΠΠΘΠΙΟΥΥ ποῖί ἵπι- 
Ροββΐρ]ε. Γον ΠπιαἩΥ ἵπ ἴΠε ραςῖ, εἴἴ]εν ἤγοπα ἴ]ηποςς ου 
{γοπη πηϊς[οτίαπε, Ἰανε ας ἴ]αί οχροτίεπος. 

Εαγίπεπσγε, ἴπε οἈογας οἱ Αεξοβγ]ας λαά πο ποεᾷ 
{ου «ροοία] Ρ]εαάίπο, ας ἀῑά ἴ]αί οἳ Βιπρίάες. Του 
ΡοίΙἩ Ῥοεῖς ππαᾶε ἐῃείν οπογαςες {ο οοπςίςί οἳ Τ,οπι- 
πίαης; γεῖ, νηῖ]ο Ετρίάες Πας τεργεςεπίαά ἔλοπα ας 
ΠηππεαίατεΙγ αρο]οσ]ζίπο Τον Πεν {ογππεογ ποσ]οοί, 
ααπη είς ἴΠαϊ ἁπγίηρ 5ο πΙαΠΥ γοανς ἴΠεγ ᾖαςὰ πεί]λου 
οοπἹςθ πθαγ ῬΠΗΙ]οοίεῖες πον γεπάετοᾶ Πίπι απγ αἴα, 
Αεδοβγ]ις θἰπιρ]γ Ῥνοισ]ί Πίς οποτιας οη ἴμο 5οεπο, α 
οοιχςα ὙμίοἩ ἵς αἱοσείμεν πιογε 1π Κεερίπο ντ] 
ασθᾶγ απᾶ πιογε παζαγα]. ν]ογθας το οἵμογ «ο Υ5ο 15 
ΠΊογε οοιγῖθοι5 απᾶ ππογο θἰγίοί]γ οοττεοί. ΟΕ οοιγδε, 
ΙΓ Ροείς Ίνετε αΌ]ε ἴο ανοῖά αἲ] νἰο]αίίοις οϐ Ἰορίο 1π 
πεί ἐχασεαίας, ρεγπαρς ἴπενο πηὶσηῖ Ῥε γοαςοπ ΤΟΥ 

1 Ίπ ἴπε Οἄγβεεν (19. 499-498) Αἴπεπα ἀἰδριίδες Οάγδεεις 
5 α Ὀερραν προπ Πὶς αττῖνα] ἵπ Πμασα. 
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ῬΙο ΟΗΠΗΒΥΡΟΞΖΤΟΝΜ 

/ - Ν / Σ οἳ ς / παραπέμψαι" νῦν δὲ πολλάκις ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ παρα- 
γιγνοµένους ποιοῦσι τοὺς κήρυκας πλειόνων ἡμερῶν 
λὸ / ” | ς / α) - 1 / Φ λθ - 

ὁδόν. ἔπειτα οὐδ᾽ ἁπάντως ἐξῆν' μήτε" προσελθεῖν 
.] ο ὃ / Λ / / 8 ) λ βη ὃ / ε αὐτῷ µηδένα Λημνίων μήτε ἐπιμεληθῆναι μηδέν 

δοκεῖ γάρ μοι οὐδ᾽ ἂν διεγένετο τὰ δέκα ἔτη μηδε- 
μιᾶς τυγχάνων βοηθείας: ἀλλ᾽ εἰκὸς μὲν τυγχάνειν 
αὐτόν, σπανίως δὲ καὶ οὐδενὸς μεγάλου, καὶ µηδένα 
αἱρεῖσθαι οἰκίᾳ ὑποδέξασθαι καὶ νοσηλεύειν διὰ τὴν 

.«δυσχέρειαν τῆς νόσου. αὐτὸς γοῦν ὁ Εὐριπίδης 

9 

10 

Δ ”/’ ια] / ϱ/ / ο / τὸν "Ακτορα εἰσάγει, ἕνα Λημνίων, ὡς γνώριμον 
- / / Δ / τῷ Φιλοκτήτη προσιόντα καὶ πολλάκις συµβεβλη- 

κότα. 
) / ϱ) Δ ο) Αα - / 3/ Οὐ τοίνυν οὐδὲ ἐκεῖνο δοκεῖ µοι δικαίως ἄν τις 

Αα Δ αἰτιάσασθαι, τὸ διηγεῖσθαι πρὸς τὸν χορὸν ὡς 
ἀγνοοῦντα τὰ περὶ τὴν ἀπόλειψιν τὴν τῶν ᾿Αχαιῶν 

- ε 

καὶ τὰ καθόλου συµβαίνοντα αὐτῷ. οἱ γὰρ δυστυ- 
χοῦντες ἄνθρωποι πολλάκις εἰώθασι μεμνῆσθαι τῶν 
συμφορῶν καὶ τοῖς εἰδόσιν ἀκριβῶς καὶ μηδὲν 

- / δεοµένοις͵ ἀκούειν ἐνοχλοῦσιν ἀεὶ διηγούµενοι. καὶ 
μὴν ἡ ἀπάτη ἡ τοῦ ᾿Οδυσσέως πρὸς τὸν Φιλοκτήτην 
καὶ οἱ λόγοι δι ὧν προσηγάγετο αὐτόν, οὐ µόνον 
εὐσχημονέστεροι καὶ ἥρωι πρέποντες, ἀλλ᾽ οὐκ 
Εὐρυβάτου ἢ Παταικίωνος, ἀλλ᾽, ὡς ἐμοὶ δοκοῦσι, 
καὶ πιθανώτεροι. τί γὰρ ἔδει ποικίλης τέχνης καὶ 
2 - - -” 

ἐπιβουλῆς πρὸς ἄνδρα νοσοῦντα, καὶ ταῦτα τοξό- 

1 οὐδ᾽ ἁπάντως ἐξῆν (ΡΡ5: οὐδὲ ἐξ ἅπαντος ἦν. 
5 µήτε Ἐπηρετίας : μηδὲ. ὃ µήτε Επιρετῖα5: μηδὲ. 

4 καὶ οπητεᾷ Ὦν Ανγηϊπι να ΡΜ. 
δ ἔδει Ἐππροτῖης: δεῖ ο δη. 

Ἰ Τη λε 4Φαπιεπιποη οἳ ΛεδεἩγ]α5 ποῖ οπΙγ ἴλμε Ἠετα]ά Ῥιί 
ενεηπ ΑΡαΤΙΕΠΙΠΟΠ ΠΙπΙδε]ῇ/ απᾶ Πῖς εδοοτί αττῖνε ἵπ Ατρος ἴλε 
4αγ {οἱἱονΊτρ ἴπε {α]] οϐ Ττογ. 
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ΤΗΝ ΕΙ ΤΥ-ΡΕΟΟΝΡ ΡΙΡΟΟΙΓ ΒΡΕ, 

τοβακίησ ἴο σ]οςς ονεν ονεῃ ἐ]ίς Ἱηδίαπος; Ῥαΐ ας ἴ]ε 
τα ἴς, ἴπε ροοείς οἵοη οα1ς5ο ἰ]ιεῖν Ποενα]άς {ο οοπι- 

ΡΙεῖε ἵπ α θἴπσ]ο ἆαγ α ΙΟΥΠΕΥ ννΠίοῃ οα]]ς {ον 5ενετα] 
ἀαγ»ς.ὶ Αραΐη, 1ὲ νας ααῖτε Ἱππροςδίρ]ε ἴο οοποεῖνα 

Ὀπαί ποῖ α ἴπσ]ε Τ,οπηπίαη Ἠας οοπιο πθαν ΡΗ]οοίεῖες 
οἳ ρίνοη Ἠίπη αΠΥ αἴἴοπῆοῃ αἲ αἰ]. {ου ἵπ ΠΥ οΡΙΠΙΟΠ 
πο οοα]ά ποῖ ενεηπ Ἠανε ςιγν]νοὰ ἴ]οςε ἴοπ γοας 
νηἰΠποιῖ γεοοϊνίησ 5οπἹο αἰά:; πο, Τζ ἰς τοαξοπαΡ]α Το 
5αρῥροςο ἴ]αῖ ιο αῑά σεῖ 5οπιο αἷά., ἔλοισ] Ραἳ ταταΙγ 
αηπᾶ ο πο σγοαῖ Ἱππρογίαπος, απ. ΓαἱµοΠΊογο, ἴπαῦ 
Πο ΟΠ6 οἶποδε Το ἴα]κο Ἠΐπα Ιπῖο Ἠῖς Ποιςα απᾶ σἶνο Ἠίπα 

πθάίσα] αἰϊοπίίοη Ῥεσοαιςε οϐ ἴμο ἀἰξσιςῆπο παίατε 
οἱ ης α]πιεπί.” Αἲ αΠγ ταῖε Επρίάος Ππιςε]ῇ ἄοες 
Ῥτΐπς ροή ἴΠαο 5ο6ΠΏς οΠ6 μοπηπίαἨ, Αοἴοῦ, ΠΟ 
ΡΡΤΟΔΟΠες Ε]οοίείες αξ Ρεΐπο αἰτοαάγ Κπονη Το 
Πίπα απά ας Πανίπς ο{ἵοῃ πιοῖ Ἠίπῃ. 

Εινίμπεγπιογε, 1 ἆο πο Εεε] ἴ]ιαί οπε οοι]ά Πα511γ 
Ππα {αι ντ Λοεκοβγ]ας {ον εΠῖς οἴἴπογ-- ἴλαῖ Πὶς 
Ἠατο πατταϊῖες ἴο ἴμα οἨογις, ας ΙΓ ΤΠογ ννεγο ἵπ 1σΠοΥ- 

1πος, ἴμα ἀείαῖ]ς οοποσγηΐπο Ἠίς ἀεξεγοἨ ΡΥ ἴμπο 
Αομαεαπς απᾶ Πὶς εχρεγίεποςς ἵπ ϱοηοθγα]. Τμε γΘᾶδΟΠ 

ἵς ἐλπαί ἔ]λο νἰοίίπις οἱ πιϊςξογίαπο ατα νΝοπῖ ἴο τεσα]] 

Ὠπεῖν ἰπῖα]ς τερεα[εα]γ, απ Ὦγ ἐΠεῖν οεοηςίαπ!ῖ γεβεαχς- 
πο ο{ ἀείαῖ]ς ἴπεγ Ῥογε ἴ]οδο ν]ιο Κπον ονουγ ἀεία!] 
α]τεαάγ απᾶ Ἠανε πο πεεᾷ ἴο ο ἴο]ά. Τεν αραῖῃ, 
ἴπε ἀεοερίίοη νμίο Οάγεςεις ργαοῖδεά απροπ ἘΠ{]ο- 
οἴεῖες απά ἴ]μο αγσαππεπῖς Ὦγ ννΠῖοῃ Ἠο ν/οι Είπα ονοχ 
αγθ ποῖ ππογε]γ πἹογε Ρεοοπηίπς απά 5 [ος ἴο ἃ Ἠογο--- 

ἰποισ] ποῖ ἴ]λο γγογὰς οξ α Βανγραῖες οἵ α Ραϊαθοίοι ὃ 
--Ῥαϊ ἵπ ΠΙΥ ορίπίοηπ ἴΠεγ αγε ενεη Ἱποτο ρ]αμςίρ]α. 
Του π]αί ποσά γγας ἴ]λογο {ου 5αί]α ογαξῖ απ «οποιο 
ἵῃ ἀεαΙπο ντ] ἆ εἰο]ς πιαπ απᾶ, Ὑμαϊ ἵ5 ΠΊοΓ6, απ 

9 (θε Φορ]οσ]ε», }Ιοσίοίες 900. 
5 [ου] οπατασίετς ἱγρΙ{γίηρ ταδεα]!γ. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

Ὡὶ τ - κα 

την, ᾧ εἴ τις µόνον ἐγγὺς παρέστη, ἀχρεῖος ἡ ἆλκ : ρ , 
αὐτοῦ ἐγεγόνει; καὶ τὸ ἀπαγγέλλειν δὲ τὰς τῶν : , κ 

- Ν Δ Δ ε] / / 

Αχαιῶν συμφορὰς καὶ τὸν ᾿Αγαμέμνονα τεθνηκότα 
καὶ τὸν ᾿Ὀδυσσέα ἐπ᾽ αἰτίᾳ ὄνταὶ ὡς οἷόν τε αἰ- 

. ι. 

] / Δ / / εν) 

σχίστη καὶ καθόλου τὸ στράτευμα διεφθαρµένον οὐ 

µόνον χρήσιµον, ὥστε εὐφρᾶναι) τὸν Φιλοκτήτην 
] / -- . - 3 / 

καὶ προσδέξασθαι μᾶλλον τὴν τοῦ Ὀδυσσέως 
ζ ] .) . ε] » / / ΔΝ Ν 

ὁμιλίαν, ἀλλ᾽ οὐδ ἀπίθανον) τρόπον τινὰ διὰ τὸ 
- - / 

µῆκος τῆς στρατείας καὶ διὰ τὰ συµβεβηκότα οὐ 
πάλαι κατὰ τὴν ὀργὴν τοῦ ᾿ Αχιλλέως, ὅθ᾽ Ἔκτωρ 

παρὰ σμικρὸν ἦλθεν ἐμπρῆσαι τὸν ναύσταθμµον. ρ 
ο -- / / λ Δ / 

Η τε τοῦ Εὐριπίδου σύνεσις καὶ περὶ πάντα ρ 
] / σ / » / / Δ 

ἐπιμέλεια, ὥστε µήτε ἀπίθανόν τι καὶ παρηµελη- 
- - ο / ο 

µένον ἐᾶσαι μήτε ἁπλῶς τοῖς πράγµασι χρῆσθαι, 
ἀλλὰ μετὰ πάσης ἐν τῷ εἰπεῖν δυνάµεως, ὥσπερ 

-- -- ε) 

ἀντίστροφός ἐστι τῇ τοῦ Αἰσχύλου,' πολιτικωτάτη 
5 - » 

καὶ ῥητορικωτάτη οὖσα καὶ τοῖς ἐντυγχάνουσι 
λ / . έλ - ὃ / 7 κ) πλείστην ὠφέλειαν παρασχεῖν δυναµένη. εὐθὺς 

- - ) 

γοῦν πεποίηται προλογίζων αὐτῷ ὁ ᾿Οδυσσεὺς καὶ; 
Δ -- 

ἄλλα τε ἐνθυμήματα πολιτικὰ στρέφων ἐν ἑαυτῶ 
καὶ πρῶτόν γε διαπορῶν ὑπὲρ αὑτοῦ, μὴ ἄρα δοκῆ 

” Γι 

- - 5 
μὲν τοῖς πολλοῖς σοφός τις εἶναι καὶ διαφέρων τὴν 

σύνεσιν, ᾖ δὲ τοὐναντίον. ἐξὸν γὰρ αὐτῷ ἀλύπως », ω 
, 

1 ὄντα αἀᾶεᾶ Ὦγ (αβ)ρς. 
5 εὐφρᾶναι) εὐφρανθῆναι (σαδᾳ4α. 
3 ἀπίθανον (ΤΟΡΡΥ : ἀπίθανα. 
4 ΑΕἴεΕΓ Αἰσχύλου ΟαβΡς (οξ. Ἱπέτα 8 :δ5 τὸ αὔθαδες καὶ ἁπλοῦν) 

8άᾳ5 αὐθαδίᾳ, Ἠεῖςκε ἁπλότητι. 
καὶ ἀε]εῖεὰ Ὦγ Παππονν]{2. 

1 Ύε ἆο ποῖ πουν νλαῖ ραγβσοι]αγ οἨατρε ἵνας ἱαππρεὰ 
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ΤΗΕ ΕΙΓΤΥ-ΒΕΟΟΝΡ ΡΙΡΟΟΙΓΒΡΕ, 

ΔΥΟἨΦΥ, γοδε ππεαης οἱ ἀείαεπος Ἰιας ]ο5ὲ Τῖς Ρονγεν ἴ]ε 
πηοπιεηῖ γοι ΠΠετεΙγ σοΐ οἶοςα {ο Ἠίπα ὃ Βορίἆος, ἴπε 
ἀενίοο οἱ Πανίηπς Οάγςεεεις τερονί ἴΠαῖ ἴο Αομαεαης 
Παᾶ πιεί η Η ἀἰςαςίεν, ἴΠαί ΑσαΠΙΕΠΙΠΟΠ Ἰαά ἀῑσς, 
Ὠπαί Οάγεςαεις Πα Ῥεεπ ομαγσεά ΥΠ απ αοὶ ἰλαί ννας 
αἰ{ετ]γ ἀϊδστασαίβα].. απ ἴαί ἵπ σοπογα] ἴ]ο εχρεά[- 
Ποη Ἰαὰ ροηε ἴο τας]ς απ ΓαΐΠ, Ὕνας πο πιεγε]γ 5εγ- 
νίοεαρ]ο ἴονγατα εἡοοτίπο ῬΠ]οσίεῖες απ πια]ίπο ἴ]λα 
ἀϊξοσανςα οἱ Οάγδεεις πιογο αοοερίαΡ]ε: πο, ἵΠ α γναΥ 
τ νας ποῖ νηλποιί Ρ]αις1ρΙΗΓγ ονεῃπ, Ώθοσααςε οῇ ἴμε 
Ἱοπρί]ι οἱ ἴο οαπιραίση απᾶ Ῥδσααςε ο ννμαϊ ]ιαὰ 
Παρρεποά ποῖ 5ο Ίοπο Ῥο[ογα ἴἵπ οοΠδεΓΙσπος οἱ ἴῃπε 
ντα οἳ Αολβί]ος, αἲ πε πιο πμοη Ποοίου Ῥαγε]γ 
πιῖςςοά Ραγηΐπς ἴλο πανα] εἴα ο.” 

Ασαίΐῃπ, ἴΠο ςαραοῖῖν οϐ Εαπρίάςς απά Πὶς οατοΓα] 
αἰϊεπί]οη ο ονετγ ἀείαΙ], αξ α τοδι]ί οἩ νΠῖοα ποῦ 
ΟΠΙΥ ἄοες Πε ποῖ ἰο]εγαῖο απγ{Πίπο νΥπίοῃ Ἰαο]κς Ρ]αςί- 
ΡΙΠΕΥγ οΥ ἶς πιανγες ΡΥ οαγε]οδσπεςς, Ριἱ αἷξο ο Παπά]ες 

ἴπο αοἴίοη, ποῖ {ῃ αγί]εςς «ἴγ]α, Ρα να επ{ίγο πιαςῖοτΥ 
ἵπ ἴῃπε ἴε]]]πςσ---ᾱ1] Επίς Γοτπης, ας 1 ννογο, απ απ {Ποςίς 
ἴο ἴπε παΐατε οἳ Αοκοβγ]ας, Ρείπο ἴο α Πἰση ἆερτεε 
οΠατας[ετὶςεῖο ο{ {με ο 1Ζεπ απ {ο ογαἴοΥ απᾶ οαραΡ]ε 
ος Ργονίπς πιοςῖ αιςοβα] {ο ἴΠοςε νο του Ἠίπη. Αἲ ἴ]ε 
νοτγ οα{ςεῖ οἱ Ειπρίάες᾽ ΡΙαγ, {ου Ιπδίαποε, Οἀγδςοιις 
ἰς Ιπίγοᾶισθά αξ 6ρεακοχ οἳ ἴπε Ῥτο]οσιο απἆ ας ποῖ 
οπ]γ Πηπννατά]γ ἀεραίίπσ ααεςίοπς οῇ οἶνίο παϊατο ἴπ 
σεπεγα], Ριαἱ βτςί απ {ογεπποςί εχρτγεδείης ϱΠΙΡάΥΤΑ5ς- 
πιοηπῖ ΟΠ Πὶς ονη αοοοιΠί, εδῖ, νί]ο σεπετα]]γ τε- 
Ραίεὰ {ο Ῥο υνῖςα απἆ ἀἰς[πσιίσῃεα {οΥ «αραοΠγ, Ίο 
πιαγ τεα]]γ Ῥε ἴλε ορροςίΐο. Του, ἔποιςῃ Ἠε πηὶσ]ί 
Ἠνε ἴγεο Έοπι οαγε απ ἰἴτοιρ]ε, Ίε ἶς ονετ Ρεΐπςρ 

πρ: οἱ οοιςε ἴ]ε γπο]ε ἴα]ε ας α Βοίίοπ Ιπίεπάες ἴο Ῥερι]]α 
Ῥπι]οοίείες. 

Σ Πας 15. ὅ92-146. 
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ΡΙΟ ΟΠΗΒΥΡΟΣΤΟΜ 

καὶ ἀπραγμόνως ζην, ὁ δὲ ἑκὼν ἀεὶ ἐν πράγµασι 
καὶ κινδύνοις γέγνεται. τούτου δέ φησιν αἴτιον εἶναι 
τὴν τῶν εὐφυῶν καὶ γενναίων ἀνδρῶν φιλοτιμίαν. 
δόξης γὰρ ἀγαθῆς ἐφιέμενοι͵ καὶ τοῦ εὐκλεεῖς παρὰ 
πᾶσιν ἀνθρώποις εἶναι µεγίστους καὶ χαλεπωτά- 
τους ἑκόντες πόνους ὑφίστανται: 

οὐδὲν γὰρ οὕτω γαῦρον ὡς ἀνὴρ ἔφυ. 

ἜἜπειτα σαφῶς καὶ ἀκριβῶς δηλοῖ τὴν τοῦ δρά- 
µατος ὑπόθεσιν καὶ οὗ ἕνεκεν ἐλήλυθεν εἰς τὴν 
Λῆμνον. φησί τε ὑπὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἠλλοιῶσθαι, 
ὥστε ἐντυχόντα τῶ Φιλοκτήτῃ μὴ γνωσθῆναι ὑπ 
αὐτοῦ, μιμησάμενος κατὰ τοῦτο Ὅμηρον. καὶ γὰρ 
ἐκεῖνος τοῖς τε ἄλλοις καὶ τῷ Εὐμαίῳ καὶ τῇ 
Πηνελόπη πεποίηκεν ἐντυγχάνοντα τὸν Όδυσσέα 
ἠλλοιωμένον ὑπὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς. φησί τε πρεσβείαν 
µέλλειν παρὰ τῶν Ερώων ἀφικνεῖσθαι πρὸς τὸν 
Φιλοκτήτην, δεησοµένην αὑτόν τε καὶ τὰ ὅπλα 
ἐκείνοις παρασχεῖν ἐπὶ τῇ τῆς Τροίας βασιλείᾳ»' 
ποικιλώτερον τὸ δρᾶμα κατασκευάζων καὶ ἀν- 
ευρίσκων λόγων ἀφορμάς, καθ᾽ ἃς εἰς τὰ ἐναντία 
ἐπιχειρῶν εὐπορώτατος καὶ παρ᾽ ὀντινοῦν ἱκανώ- 
τατος φαίνεται. οὐ µόνον δὲ πεποίηκε τὸν ᾿Όδυσ- 
σέα παραγιγνόµενον, ἀλλὰ μετὰ τοῦ Διομήδους, 
ὁμηρικῶς καὶ τοῦτο. καὶ τὸ ὅλον, ὡς ἔφην, δι’ 
ὅλου τοῦ δράµατος πλείστην μὲν ἐν τοῖς πράγμασι 
σύνεσιν καὶ πιθανότητα ἐπιδείκνυται, ἀμήχανον δὲ 
καὶ θαυμαστὴν ἐν τοῖς λόγοις δύναμιν, καὶ τά τε 

1 βασιλεία] ἁλώσει Ηετνγετάεῃ. 
2 δὲ ἀε]εῖεᾷ Ὦγ Ανπίπη. 

ὃ πράγµασι ΥαἱεκεπαεΓ: δράµασι. 

1 Ναισ]ς, Τγαφ. ἄγαεο. Γγασφ., Εατὶρίᾶςς, [ταρ. 188. 
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ΤΗΕ ΕΊΤΕΓΤΥ-ΕΗΟΟΝΡ ΡΙΞΟΟΙ ΒΡΕ, 

Ἱηνο]νεα ἵπ ἴποιρ]ες απἆ ροενῖ]ς οἱ Ἠὶς οἵννη νοµίοῃ. 
Ῥιίϊ ἰμε οα 156 ος ΕΠῖς, ης οἰαίπις, ἶς ἴο απ ρΙοῃ ννΠίο]ι 
αοϊιαῖος οἶβίοά ποπ οἳ ποΡρ]ε Εἰγίῃ. ου, ἵπ αἰπιίπο 
αἲ α Ππε τεριίαἴίοη απά σεπετα] αοσ]αϊπα, ἴπεγ νο]αή- 
ἵατ]γ απάετίακο νετγ ρτοαῖ απ ἁἰΠιοα]ί Ἰαβουνς. 

Έον ποϊβίπο ααῑίε 5ο Ῥτοιςά αξ πα οχἰςῖς.Ἱ 

Οάγδεεις ἴεπ τενοαα]ς ο]εατ]γ απ ργεοῖςε]γ ἴ]μο ρ]οῖ 
οἳ ἴλε ἀταπια απά νΏγ ο Πας οοπιε ἴο 1επηπος.. Απ 
Πε 5αγ5 Ἠε Ίας Ῥεεπ ἀῑςσιίσεα ΡΥ Αίμεπα, 5ο ἴπαί 
πλεη Πε τηεεῖς Ῥ]οοίεῖες Ἠς ππαγ ποῖ Ρο τεοορηίσεά 
ϱν Είπα, Ερίάες Πανίπο Ἱππηαϊοά ἨΠοπιον ἵπ τΠίς 
ἀείαί]. Ἐον ἨΠοπιεν ας τορτοςεπίεά Οάνδρειις, ἴπ 
Πὶς «απάτγ οποοιπίενς να Επππασις απ Ρεπε]ορὸ 
απ ἴῃπε οἴμευς, ας Πανίπς Ῥοδει ἀἰςσαϊςεα ὃν Αἴπεπα. 
Οάγδεεις σο65 οἩ ἰο δαν ἴΠαί απ οπηΡαςςγ {γοιη ἴ]ιεα 
ΤΈτο]απς κ] «οοη νὶοϊξ Ῥμί]οσίοῖος ος ἴο Ραγροςο οἑ 
επἰτεαἰῖπο Πίτα {ο ρ]αςε αἲ ἰ]οίγ ἀἰδροξα] Ροῦ] ΠἰπηςεΙΕ 
απαᾶ Πὶς Ὕνδαροπς, οΠοτίπο πε ἴμτοπο οἱ Έτου αν Ες 
γονατάα» ἴλας Ἠε οοπιρΗοαίες ἴπο Ρ]οί απά Ιπνοπῖς 
οοσασίοης {οΥ ἀοραίοα, ἵπ ἴλα οογςο οἱ νηίομ Ὡς 5Ώοννς 
ΗΙπιςε]{ πιοςῖ τοδοαγοεξα] απά πποςί Ρτοβοῖοπ{ {π οΟΠ]- 
Ῥαΐΐπο ἴ]α ορροδίπο αγοιπποπίς, πο πιαζίον ΥΗΙΤΗ νότα 
ης ἶς οοπιραγεά.”  Ασαΐπ, Μιπρίάος οααςες Ογςςοις 
το αγγΊνο ποῖ απαίοπᾶεά Ὀιί ἵπ οοππραΠΥ ντ Ὠἱο- 
πιεάος, αποϊµεν Ποπιετίο {οιςσμ.”. Τις α ἵη αἲ, ας 
Ι ννας σαγίπο, (πτοιρῃποιί ἴ]ο νηο]ε Ρίαγ με ἀἴδρ]αγς 
Όιο ογοαῖἴεςί Ἀοχιοίγ απ Ῥ]αις1ρΙΗγ ἵπ Τῃε αοἴίοη: 
8Π ἱτγςοίςΗΡ]ς, γες, απαΖίπο, Ρον/ογ οἳ Ιαπριασος: ἃ 

50 58. 
5 Τρ το ἰμὶς ροϊπί ἴπετε ἶ5 οἶοδε αρτοειπεπί Ῥοΐνγθεπ ἰΠίς 

ΦΙΙΠΙΠΙΑΥΥ απα ἴπε 5υπορς!ίς οἳ ΟΥ. 69. Έπε Ἰαΐΐεν, Πονγενετ, 
ἆοες ποῖ οονεΓ ἴπα επίταηςε οϐ Γοπιθᾶςς. 

4 Ὠ]ο παιδί πἹεαη Ἠοππετῖο Ἱπ δρ]γῖῖ, ἔον ἨΠοππεγ ἆοος ποῖ 
ἰτοαῖ πὶς ερἰδοᾶε. ϐΟὰ. ξ 19. 

240 



ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΖΤΟΜ 

3 - - η Δ ηῥ ΔΝ 

ἰαμβεῖα σαφῶς καὶ κατὰ φύσιν καὶ πολιτικῶς . 
”/ Δ ΔΝ / .) / ς / .] ΔΝ ΔΝ 

ἔχοντα, καὶ τὰ µέλη οὐ µόνον ἡδονήν, ἀλλὰ καὶ 

πολλὴν πρὸς ἀρετὴν παράκλησιν. 
- - ” / 1 Ὅ τε Σοφοκλῆς µέσος ἔοικεν ἀμφοῖν εἶναι, οὔτε 

. ”/ ] ς - ΔΝ - .] / ”/ ”/ 

τὸ αὔθαδες καὶ ἁπλοῦν τὸ τοῦ Αἰσχύλου έχων οὔτε 
Δ ο ΔΝ ΔΝ ἃ Ν Δ 4 - Ῥὐ 

τὸ ἀκριβὲς καὶ δριμὺ καὶ πολιτικὸν τὸ τοῦ Πύρι- 
- / 

πίδου, σεμνὴν δέ τινα καὶ µεγαλοπρεπῇ ποίησιν 
74 / 

τραγικώτατα καὶ εὐεπέστατα ἔχουσαν, ὥστε πλεί- 
/ ο 

στην εἶναι ἡδονὴν μετὰ ὕψους καὶ σεµνότητος. τῇ 
τε διασκευῇ τῶν πραγμάτων ἀρίστῃ καὶ πιθανω- 

τάτη κέχρηται, ποιήσας τὸν ᾿Ὀδυσσέα μετὰ Ἠεο- 
ς - 

πτολέμου παραγιγνόµενον, ἐπειδὴ εἵμαρτο ἁλῶναι 
ΔΝ τς / ιά / - Ν λ / Ν ” Φ λ 

τὴν Τροίαν ὑπό τε τοῦ Νεοπτολέμου καὶ τοῦ ΌΦιλο- 

κτήτου χρωµένου τοῖς "Ηρακλείοις τόξοις, καὶ 

αὐτὸν μὲν ἀποκρυπτόμενον, τὸν δὲ ἈΝεοπτόλεμον 

πέµποντα πρὸς τὸν Φιλοκτήτην, ὑποτιθέμενον αὐτῷ 
- - 4 

ἃ δεῖ ποιεῖν. καὶ τὸν χορὸν οὐχ ὥσπερ ὁ Αἰσχύλος 
Ν .] / ” - ” / / 3 ας 

καὶ Εὐριπίδης ἐκ τῶν ἐπιχωρίων πεποίηκεν, ἀλλὰ 

τῶν ἐν τῇ νηὶ συµπλεόντων τῷ ᾿Οδυσσεῖ καὶ τῷ 

ἹΝεοπτολέμῳ. 

16 ἘΤά τε ἤθη θαυμαστῶς σεμνὰ καὶ ἐλευθέρια, τό 

τε τοῦ ᾿Οδυσσέως πολὺ πρᾳότερον καὶ ἁπλούστερον 
Ἀ / [4 / - 

ἢ πεποίηκεν ὁ ΕΠὐριπίδης, τό τε τοῦ Νεοπτολέμου 
/ ε ἷ - ὑπερβάλλον ἁπλότητι καὶ εὐγενείᾳ, πρῶτον μὲν μὴ 

βουλομένου δόλῳ καὶ ἀπάτῃη περιγενέσθαι τοῦ 
/ .. - - 

Φιλοκτήτου, ἀλλὰ ἰσχύϊ καὶ ἐκ τοῦ φανεροῦ" ἔπειτα 
θ Α ες ε Λ - ᾿0δ / . ε) / .] Ν 

πεισθεὶς ὑπὸ τοῦ υσσέως καὶ ἐξαπατήσας αὐτὸν 
.] - . ε) Ν 

καὶ τῶν τόξων ἐγκρατὴς γενόμενος, αἰσθομένου 
.] / 

ἐκείνου καὶ ὡς ἐξηπατημένου σχετλιάζοντος καὶ 
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ΤΗΕ, ΕΤΕΤΥ-ΘΕΗΟΟΝΡ ΡΙΡΟΟΙὉΒΡΕ, 

ἀἰα]οσαε ἴλαί ἶς οἶεαι απά παϊατα] απά πγραπος απά 
Ἰγτίος ἴΠαῖ ποῖ οπ]γ ατο ἀε[σ]ιζα] Ῥας αἷξο οοπίαίη 
α 5ποπρ Ιποεπίῖνε ἴονγατα νἰγίιο. : 

Ας {ου Ῥορμοσ]ες. Πε 56οπῃς ἴο θἴαπά πηἰάνναν Ῥε- 
Έννεεῃ με ἔννο οἴμοενς, εἴποἙ ης Πας πε[ίµεν με τασσεςά- 
ηεςς απᾶ εἰπιρ]οῖίγ ος Αεκοβγ]ας που ἴμο Ῥγοοϊδίοῃ 
απά «Ἠγοννάπεςς απά αγραπ{ίγ οϐ Ειπρίάες, γεῖ Ίο 
Ρτοάσσες α Ροείτγ ἴΠμαί ἰς απσαςί απά ππα]εσίίς, ΠΠ] 
ἰγασίο απᾶ εαρΠοπίοις ἵπ Τὲς Ῥ]γαρίης, 5ο ἴπαῖ ἴλλεγε 
ἱς ο Εα]]εςε Ρ]εαδαγο οουρ]εά νι ατα γ απά 
ς«ἰαίε]ίπες. Ίπ Ἰς πιαπασεπιεηί ο ἴΠε αοΠῑοπ Ίο 
6 πιοςὲ οχοε]]επῖ απᾶ οοηνἰποίπσ: {ον Ιηπδίαπος, Ίο 
οας5ες Οάνεςεις ἴο αγγῖνε ἵπ 6ΟΠΙΡΑΠΥ ΝΙΙΗ Νθορίο]ε- 
Ώιας---οἴπος ΤΕ ἵνας ογάαἶπες ἐλαῖ Ττογ 5Πποι]ά Ῥε ἵακοπ 
Ὦγ Νεορίο]επιις απά ΡΠΙ]οοίείες {οσείλεν, Ε]οσίείαες 
ν]ε]άϊπο Ίο Ῥον οἩ ἨΗετασ]ες--απά ιο πηα]κες 
Οάγδεεις «οπεθα] ΠΙπηςε]Ε Ρας 5οπά ἈΝεορίο]επιας {ο 
Ῥμήοσϊείες, «ασσεςίίπο {ο Πίπ Ὑνπαϊ Ἐς πας ἆο. 
ΕάγΙΠΘΙΠΙΟΥΕ. Ἡε ας ο«οπιροςεά Ἠῖς οπογας. ποῖ οἳ 
ἴηε πα[ἶνες οἱ Τμεπηπος, α5 Ααδοηγ]ας απά Ειπρίά ες 
4ο. Ριαὲ οἳ ἴποςε ν]ιο 5αἴ]εά ἵπ ἴο «Π{ρ αἰοπο νι 
Οάγεεειις απά Ναορίο]επηιις. 

Αραίη, ας βορμοσ]ες ροτίταγ» ἴἨεπ], ο οπαγαςσῖονς 
η ἔλε ἆναπια ατα ψοπάενγβα]]ν ἀῑσπίπεα απά ποβ]ο, Ες 
Οάγεεεις Ῥείπσ πἹαοἩ ποτε ϱοεπῖ]ε απά {απ ἔπαη 
Ἠιπίρίάες ας ἀερῖοῖοά Ἠίπα, απά Πὶς Νθορίο]επχας 
«ιγραςκίησ α]ἱ ἵπ αγί]εδεηεςς απἆ σοοά Ῥγεθάίπρ---ᾱἲ 
βγςί ια αἴπις ἴο ραεΐ ἴπε Ῥεϊίεν οἳ ΕΗοσϊεῖες, ποῖ Ὦ}γ 
οταβί απᾶά ἀεοερίοῃπ, Ῥαί Ὦγ εἰτεποία απἀ νπλοιί 
ἀῑςσαίςε: ἴπεῃ, αἲἴετ πο Ίας Ροςπ Ργεναί]εά προη ὮΥ 
Οάγεεεις απά ας ἰποκοά ΕΠ]οσίείες απά ραϊπεά 
Ροββεκρίοη οἱ ἴμε Ῥον, Ὢπεπ ῬΠ]οσίείες Ῥεεοπιες 
4Ίνατο οἳ ναί Ίας Ἠαρρεπεα, ἶς Ππάίσπαπί αἲ ἴπε 
ἀεοερίίοι ΥυΠίοἩ Ίας Ῥεεπ ργασῖδεά προηπ Ἠίπι, απά 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ . 

ἀπαιτοῦντος τὰ ὅπλα, οὐ κατέχει, ἀλλ οἷός τέ 
ἐστιν ἀποδιδόναι αὐτά, καίτοι τοῦ ᾿Ὀδυσσέως ἐπι- 
φανένπος καὶ ο σος. καὶ τέλος δίδωσιν 
αὐτά: δοὺς δὲ τῶ ̓ λόγῳ πειρᾶται πείθειν ἑκόντα 

17 ἀκολουθῆσαι εἰς τὴν Ἔροίαν. τοῦ δὲ Φιλοκτήτου 
µηδένα τρόπον εἴκοντος μηδὲ πειθοµένου, ἀλλὰ 
δεοµένου τοῦ ἹΝεοπτολέμου, ὥσπερ, ὑπέσχετο, ἀπ- 
αγαγεῖν αὐτὸν εἰς τὴν. Ἑλλάδα, ὑπισχνεῖται καὶ 
ἔτοιμός ἐστι πουεῖν τοῦτο, μέχρι ἐπιφανεὶς Ἡρα- 
κλῆς πείθει τὸν Φιλοκτήτην ἑκόντα εἰς τὴν Τροίαν 
πλεῦσαι. 
Τά τε µέλη οὐκ ἔχει πολὺ τὸ γνωμικὸν οὐδὲ πρὸς 

ἀρετὴν παράκλησιν, ὥσπερ τὰ τοῦ Βὐριπίδου, 
ἡδονὴν δὲ θαυμαστὴν καὶ µεγαλοπρέπειαν, ὥστε 
μὴ εἰκῇ τοιαῦτα περὶ αὐτοῦ τὸν ᾿Αριστοφάνην 

ε) / εἰρηκέναι;: ' 

ὁ δ) αὖ Σοφοκλέους τοῦ µέλιτι κεχρισµένου 
ὥσπερ καδίσκου περιέλειχε τὸ στόμα. 

1 Απ Ἱηπςδίαπσε οἱ ἴμαο εις επ πιαολίπα. 5ο {απηϊ]ίαν ἵπ ἴπα 
Ρ]αγς οἳ Βατῖρίάος Ραΐ ποῖ ππ]κπονγη Ἱπ ἴπε ρ]αγς οἳ ΑεδοἩγ]ς 
απᾶ ΒΘΟΡΠΟΕΙΕΡ αἱδο. ΤΠ ἵδ το Ὄο Ῥουγπο ἵπ ππ]πᾷ ἴπαί ἴ]ε 
ἀτατπα[ῖο οοπῖίεδί ἵναδ α τε]σίοιις Εεδνα]. Πο αιάἹεπος 
πηαςδῖ Πάνο επ]ογεςᾶ 516 Ἰπεορμαπίες. 
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ΤΗΕ ΕΙΕΤΥ-ΘΕΟΟΝΕΡ ΡΙΡΟΟΓΒΡΕ, 

ἀεππαπάς ἴμε γεϊινη οἱ Πὶς Ίνοαροης, Νθορίο]οπηας 
ἄοες ποῖ ἴγ ἴο τεἰαίη Ροςςοςδίοη οἳ ἔ]λοπα Ῥαἳ ἰς Ῥγο- 
Ρατεᾷ ἴο τείατη ἴπετη-- ἴΠοισ]ῃ Οἀγεςοις αρροατς ΟἨ 
ἴμε 5οεπο απᾶ ἰγίες {ο ῬΡγενεπί ἐΠῖς-- απᾶ Ίο Απα]]γ 
ἄοες τείατη ἴπεπι; γεί α[εν Ἠε Πας Παπά εά ἔ]εια 
ονεχ Ίο ἐτῖες Ὦγ αγσιπιεπῖ ἴο Ῥεγειαάςο ΕΠοοίείος 
ἵο αοοοπΙΡαΠΥ Ἠίπα νο]απίατί]ν το Ἐτογ. Βιαί νηεπ 
Ῥ]μη]οσίεῖες ν]] Ὦν πο ππεαης γἱε]ά οἵ ο ρεγςειαςεςᾶ, 

Ραΐ επἰγεαϊίς Νεορίο]εππιις [ο ἴακε Πίπα Ῥασ] ἴο ἄπγεεςς, 
α5 Τε Ἰαά Ρτοπιίςεᾶ ἴο ἆο, Νεορίο]επαας οπος πἹογθ 
οἶνος Πῖς ρτοπηίςα, απᾶ Πε ἴς ργερατος Το καερ Ες ννονς, 
απ]. Ἠσογασ]ες οοπΊ6ς αροπ ἴλο «οοπο απά ρεγςειαάος 
Ῥ]η]οοϊεῖες ἴο 5αἲ] {ο Ίτου οἳ Πῖς ον {νου γν]]. 
Τε Ἰγτίος οἳ βορ]οσ]ες ἀο ποῖ οοπίαϊπ ἴ]ο ἀἰάαο[ίο 

εἰεπιεπῖ ἴο απγ ογεαῖ οχῖοηῖ, ΠΟΥ ΑΠΥ Ιποοπίϊνο ἴο 
νϊγίας 5ποὮ ας ννο απ ἵπ πο Ἰγτίος οϐ Εαπρίάες, Ρα 
ἃ πλαγνο]]οις «υνοείπεςς απ ππασπίΠοσπος, 5ο] ἴλαῖ 
Ατιςίορμαπες οοι]ά 5αγ οἱ Ἠϊπα ποῖ ντποιῖ τεαδοῃ 
ψογᾶς Η]κε ἴ]εςο : 

Ῥαϊ Ἰε ἵπ ἔατη ἴ]πε Πρς ο6 Βορ]οσ]ος. 
ΤΠ Ποπεγ «πιεαγας. αἱ Ἰοῖς ας ἵξα αγ.” 

Σ Κου]. ὅοπι. 411. [νγαφ.. Απιδίορμαπες, {γαρ. ὅ8ι. Τμα 
φαρ]εοί οἳ ἴπε νετΏ περιέλεχε Ῥτεδιππαβ]ψ ννας Ειπρίάες, 
πΥΠΟ 15 5α]ὰ ἴο Πανο ονγεὰ ἴο Βορμοσ]αες Πὶς Ποπεγες ἴοηριιθ. 
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τις ΕΙΕΡΕΤΕΠΕΡΙΡΙΡΓςΟΟΕΡΕ..: 
ΟΝ ΠΟΜΕΕΚ 

Τπις Ὠϊδοοιγςδε, κε ἴμε οπο Ῥγεσθᾶ]πρ., Ιες ππαΙπ]γ ἴπ ἴπε 
Πε]ὰ οἳ Πίετατγ οτ]οίσπι. Ἠοψενος, 1 οοπία]ης Ίε5ς 5πσρες- 
Ποπ οἱ Ιπάερεπαεπί Ἱπιάρεππεπί, Ὠείπρ ΊΠ ἴλο πιαῖη α 6ΙΙΥΡΟΤΥ 
5ΙΥνΕΥ οἱ ν]αῖ νατίοι5 ΡΠΙΙο5ορΠετς Πανε ποσα απά 5αϊᾶ 
αροιῖ Ἠοππεν. Πε Ειπάαππεπία] Ἱππροτίαποο οϐ ΗΠοπιετ 1π 
ἴπε 5οπεπιε οἳ (ατεε]ς εἀπσα[ίοπ ἶ5 ἴοο νγε]] κποννπ ἴο τεαῖτε 
ἀοσιππεπίαοη. [νε πιαγ ἴγαςί ἴμε πγοτᾷς ο ἴπε (ατθεκς οἳ 
ἴπε ο]αδδίς ρετῖοᾶ, ἴπεγ σαγε ΠΓΠε ἰποιιση! το ἴπε Ρεαῖγ ος Πὶ5 
Ἰαηρμαςσε, ρτϊ2]πρ Ἠϊπι ταῖμετ αδ α ἴεασπεν Ρατ οκοε]]επςο. 
Ῥ]ο, οἩ ἴπε οἴμετ Παπά, 5ΠοΥν5 α οοΠδοΙοιςΠεςς οἱ ἴπε Ῥοαιίγ 
οἳ Ἠὶς ννοχ]ς. Τ]ιαξ Ίο μοι]ᾶ ανα οἰγεδεεά ἵπ Πὶς αρρταῖσα] 
ο ἴπε Ροεί ἴ]ε νίεννς οΕ ἴ]ια ΡΠΙΙΟΡΟΡΠΕΙΣ, απᾶ αὔΏονε αἱ] Ρ]αΐο, 
να5 ΟΠΙΥ ἴο Ῥε εχρεοίεά. Ἠῖς {απιλατεγ νι Όχοςε νίεννς 
Ρο]η!ς Το α τε]αΠνε]ν Ιαΐε ρετῖοὰ ἵπ Πὶ5 «αγοεΓ αδ ἴ]λο ἔἶπιε ο 
οοπιρος] Ποπ οἳ ο Ι)ίδοοιγςο, 

ΤΠε οσσαδίοη {ο νΥΠΙοἩ νε ονγε ἴ]ε 6Ρεες] 5 ππΚΠοΠ. Τη 
εἴγ]ε απ ἴπεπιε 1 ποπ] Ὦε αρρτορτίαϊε αξ απ Ιπίγοάιοίίοπ 
ἴο 6οπἹε ρι]ής τοσα ῖοπ ἔγτοπι ἨΠοππεν. ΤΠποιςδη νε ΠαταΙγ 
πθεᾷ αἀαἰΠοπα] Τεβπποπγ ἴο ἴπε επαιτῖπρ {απο οἳ ΗΠοΟοΠΙΟΥ, 
Ῥ]ο)ς ἰπῖραίε αΠβοτᾶς οἰγικϊπρ Τεδίπιοπγ ἴο ἴπα διγρτϊδίηρ 
γαηπρε οἳ ἴπε Ιπῄπεησε εχετίεὰ ὮΥ ἴπε ροεῖ (5ξ 6-8). 3ο0ππε- 
ν/παῖ οἰππί]αγ ἴεςΙπιοπΥ ἶ5 αΠοταεᾶ Ὦν ΟΥ. 96. 9-14. 
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68. ΠΕΡΙ ΟΜΗΡΟΥ 

ι. Ὁ μὲν Δημόκριτος περὶ "Ομήρου φησὶν οὕτως" 
Ὅμηρος φύσεως λαχὼν θεαζούσης ἐπέων κόσμον 
ἐτεκτήνατο παντοίων: ὡς οὐκ ἐνὸν ἄνευ θείας καὶ 
δαιµονίας φύσεως οὕτως καλὰ καὶ σοφὰ ἔπη ἐργά- 
σασθαι. πολλοὶ δὲ καὶ ἄλλοι γεγράφασιν οἱ μὲν 
ἄντικρυξ ἐγκωμιάζοντες τὸν ποιητὴν ἅμα καὶ ὃτ- 
λοῦντες ἔνια τῶν ὑπ) αὐτοῦ λεγομένων, οἱ δὲ αὐτὸ 
τοῦτο τὴν διάνοιαν ἐξηγούμενοι, οὐ μόνον ρι- 
σταρχος καὶ Κράτης καὶ ἕτεροι πλείους τῶν ὕστε- 
ρον γραμματικῶν κληθέντων, πρότερον δὲ κριτικῶν. 

Δ Ν λ .” . υ] / » ε] Ὡ Δ 

καὶ δὴ, καὶ αὐτὸς Αριστοτέλης, ἀφ᾽ οὗ φασι τὴν 
κριτικήν τε καὶ γραμματικὴν ἀρχὴν ᾿λαβεῖν, ἐν 
πολλοῖς διαλόγους περὶ τοῦ ποιητοῦ. διέξεισι, 
θαυμάζων αὐτὸν ὡς τὸ πολὺ καὶ τιμῶν, ἔτι δὲ 
ιά / ς / 

Ηρακλείδης ὁ Ποντικός. 
/ λ ῤ / - / 

2 ᾿Γούτων δὲ πρότερος Πλάτων πανταχοῦ µέμνη- 
ται, τὴν μὲν ἡδονὴν καὶ χάριν τὴν τῶν ἐπῶν 
ἐκπληττόμενος, πολλάκις γε μὴν ἐπιμεμφόμενος ἐ ἐν 
τοῖς περὶ θεῶν μύθοις τε καὶ λόγοις, ὡς οὐ συµ- 

1 Ῥαπποις ΡΠΙΙΟΣΟΡΠεΙΥ οϐ ἴπε Ιοπίαπ 5οποο]. ϐΟ. Ὀ]εῖς, 
1γαφ. ᾱ. ΤογδοΓ. 1. 994. 

3 Ῥετῃπαρς α τοππϊπΊδοεπσε οῇ Φο]ος. Ο6. Εἀάπιοπᾶς, Εεσή 
απά Ιαπιδις (Τ..Ο.Γ,.) 1. 114. 

δ ιο Ππρι]σμεὰ Λεχαπάτίπα βοµοίαγ απἀ εἀϊίοτ ο ἴ]ια 
ΨΟΤΚ5 οϐ Ηοπῃο). 
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ΤΗΕ ΕΙΕΤΥ-ΤΗΙΚΡ ΡΙΡΟΟὉΕΡΕ: 
ΟΝ ΗΟΜΕΕ 

ὮΏΕΜΟΟΒΙΤΟΣ 1 εχργεςςοες Ἠὶς ορίπίοη οϐ Ἠοπιεγ ἵπ 
ἴοςο ννοτᾶς: '' Ἠοπιεν, Πανίπο Ῥδεμ Ῥ]εςςεᾶ νΙμ α 
ἀῑνίπε]γ Ἱπερίγεά σοπίας. Γαςμίοποά απ ΄ ογπαπιεπί οἱ 
νεγοες 5 οΕενοτγ ΚΙπᾷ.' ἔλας Ιπαϊοα ίππο Ἠὶς Ρε]ίοΓ Ε]ιαί 
νηζλοιί α ἀῑνίπε απ 5αρετΗβΗππαΠ παίγο 1 {ς Ίππροςς- 

1ρ]ε το ῬΡτοάισε νουςες οἳ «πολ Ῥοααῖν απά νςάοπ. 
Μαπγ οἴμοις ἴοο Ίανο ντ ίοη οἩ Πῖς 5αβ]εοῖ, 5οπιε 
εχργεςς]γ Ἰαπάίπσ ἴμο ροεῖ απά αἲ ἴλο «απιο πιο 
Ροϊηίπο ου 5οπιο 08 Πῖς νήσο ςαγίησς, Ὕμί]ο οἴμενς 
Ἠανε Ριςίεά {Πεπηξε]νος ντ] {Πίου Ῥνοῦίπα ἔπε ἐποιρηί 
1ςεΙΕ, Ες στοιρ Ππο]αάιο πο ΠΙΕΥΕΙΥ Απίκξακομις 
απά Οχαΐοςά απ 6ονεγα] οἴ]μοτα οἱ ἴλοςα νο Ἰαΐος 
Ἠγεγε οα]]εά σταπιππατίαης Ρας Γογπιογ]γ ογίος. ἴπ 
{αοί Ατὶςίοῖ]ε ἨήπιςεΙΕ, να νποπι ἴπευ εαν ἴλπαϊ 

Πτεγανγ ἱπιετρτγεία[ίοη απ ογ[Ποίσπι Ῥεσαῃ, ἰγεαῖς οί 
Ώπε ροεῖ ἵπ ππαἨΠγ ἀἴα]οριος, αἀπαϊτίης Ἠΐπα 1π σεπεγα] 
απά ραγίπσ Ἠϊπι Ἠοποιγ. ας ἄοος αἶςο Ηοτασ]είάος οἳ 
Ῥοπίις.5 

Ῥτίου ἴο ἴπεςα, Ἰονονεν, Ρ]αΐο πιοηϊίίοηπς Ηοπιεν αἲ 
ενειγ ορροτιπ(γ, πιαννε]Ηπρ αἲ ἴμο οἨαγηλ απά σγαςα 
ΟΕ Πὶς Ῥοεδγ.» ἔποισ] οἵἵεπ οεηδτίπρ Ἠίπα ἵπ τερρεοῦ 
ος Πῖς πιγίῃς απᾶ {α]ες αροι{ ἴ]λο σος, Πο]άϊπρ τλαῖ Πο 

4 Ἠεας ος ἴπε Ῥειδαππεπο 50Ποοἱ απα τῖνα] οἳ Απίδίατσμιας. 
5 Ῥπρ]] οἳ Ροῖμ Ῥ]αΐο απά Απὶςίοί]ο, 
6 08, Περιθιίο ὅ9ὅ η--ο απ 607 Α. 
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ΡΙο 6ΟΗΠΒΥΟΞΤΟΜ 

φέροντα τοῖς ἀνθρώποις οὐδαμῶς αὐτὸν εἰρηκότα, 
/ Δ αυ Ν 2 2 / Ν 

πλεονεξίας καὶ ἐπιβουλὰς κατ᾽ ἀλλήλων καὶ µοι- 
- 2 

χείας καὶ ἔριδας καὶ Φφιλονεικίας' περὶ θεῶν ἐπ- 
εξιόντα" μετὰ ταῦτα δὲ οὐ μεταδιδοὺς αὐτῷ τῆς 

[ων - Δ 

αὑτοῦ πόλεώς τε καὶ πολιτείας σοφῆς, ὡς αὐτὸς 
-- Δ ἐνόμιζεν, ἐσομένης, ἵνα µήτε ταῦτα ἀκούωσι περὶ 

.. - ή 

θεῶν νέοι ὄντες οὓς ἐκεῖνος ἀποφαίνει φύλακάς τε 
-- ων υ 2» καὶ ἡγεμόνας τῆς πόλεως, μηδ᾽ αὖ περὶ τῶν ἐν 

"Αιδου μηδὲν σκυθρωπὸν λεγόμενον µαλακωτέρους 
αὐτοὺς πρός τε τὸ µάχεσθαι καὶ τὸ ἀποθνῄσκειν 

- -- . 

ποιῇ μηδὲ ὥσπερ πώλους κακῶς πωλευθέντας ἐξ 
ἀρχῆς ὑπόπτους πρὸς τὰ μὴ φοβερά." 

Ν Ν Ν ;  λ)ςν / / Ν 
3 Περὶ μὲν δὴ τούτων ἕτερος λόγος πλείων καὶ 

ᾳ . µακρότερος καὶ οὐ ῥάδιος, πότερον Όμηρος ἥμαρτε 
περὶ ταῦτα ἢ φυσικούς τινας ἐνόντας ἐν τοῖς µύθοις 

λόγους κατὰ τὴν τότε συνήθειαν παρεδίδου τοῖς 
ἀγθρώποις. οὐ γὰρ ῥάδιον διαιτῆσας) τὸ τοιοῦτον, 

/ ο ὼ / / 3 - 2 / 

καθάπερ, οἶμαι, δύο φίλων ἀνδρῶν, ἀμφοτέρων 
- - ο -- ο] 

σεμνῶν, τοῦ ἑτέρου τῷ ἑτέρῳ ἐγκαλοῦντος, ἑνὸς 
αὑτῶν καταγνῶναι. 

4 Γέγραφε δὲ καὶ Ζήνων ὁ φιλόσοφος εἴς τε τὴν 
3Ἱ / Δ Ν νο] / Δ Δ - / 

λιάδα καὶ τὴν ᾿Οδύσσειαν, καὶ περὶ τοῦ Ναργίτου 
δέ' δοκεῖ γὰρ καὶ τοῦτο τὸ ποίηµα ὑπὸ 'Όμήρου 

’ 

1 φιλονεικίας] φιλονικίας ΝΠ. 
} ὑπόπτους . . . φοβερά 3ε]άεῃ : ὑπὸ τοὺς πρὸς τὰ μὴ φόρα. 

ὃ διαιτῆσαι Βε]άεῃ : διαστῆσαι ΟΥ διαστῆναι. 

1 Περιθ]ίο 918 Η-Ε. 
5 ΟΕ. Ποριθ[ίο 998 Α. ΕΒιαϊο”5 απαττε] νγας υγ αἰ] Ῥοείτγ 

εχοερί Ἠγπιπς απά εποοπηία οἳ ρτεαῖ πιεπ {(ε.ς., Ποριδῆίο 
607 α). 

δ Πνεριθ[ίο 986-981 ο. 
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ΤΗΕ ΕΙΕΤΥ-ΤΗΙΠΡ: ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ 

ας ἰο]ά ναί ννας ποί αἱ αἰ] Ῥεποαβοῖα] {ο πιαπ]κἰπᾶ 
πνοή Πε πατταῖες ἵπ ἀεία] αροιξ ἴπε σοᾷς Ιηςίαποες 
ο οτεεᾷ, ο εοπεπηίπς ασαἰηςῖ ΟΠ6 αΠΟίΠΕΥ, απᾶ οἱ 
αἀπ]ζετγ απά υταπσ]πο απἆ οοπίεπίοαςηεςς.  Απά 
Ππα]]γ Ἠο τεᾶσῃες ἴμο ροϊπί οἱ τεβιςίπσ Το απιῖς 
Ἠοπιεγ {ο ρατίπεγςΒίρ ἴπ Πὶς ον/η εἰἶαῖίε απ οοπς ΕΙ ζ- 
Πση,Σ νυμΙοἩ. αξ Ίο ΗΙπαςεΙ{ Ῥε]Πενες, ννας ἴο ρε {ουπάεά 
προη νήκάοπα, Πῖς ράγροςε Ῥοίΐπσ, ποῖ οπ]γ ἴλαῖ ἴποςε 
νλοπα Πε αρροϊηϊΐς αξ σιατάίαης απ Ἱεαάετς οἳ ἴ]λο 
εἰαῖε «Ποπ]ά ποῖ αξ Ῥογς Ἠθαγ 56] ἴα]ες αροιῖ σοᾷς, 
Ριΐ αἷςο ἴ]αί πο πιθ]αποΒΠοΙγ αοοοιπῖ οἳ οοπάΓίοις ἵπ 
ἴμε Ίούνναυ ννοτ]ά «Ποι]ά οααςε ἴΠοεπα {ο Ῥο πιογο {αἰπί- 
Ποεαγίεςά ἵῃ ἴ]με {ασς οἱ Ραΐϊἴ]ο απᾶ ἀθεαϊῃ 5 οὗ. Ι]κα οο]ὲς 
ΝΥΜΙΟΙ ανα Ῥεεῃ Ραά]ν Ῥτοκεπ ἴπ, 5αςρίοίοιις ἔγοπα ἴηο 
εἰατί αροιῖ ἐΠίπσς νγπίοἩ ατα ποῖ τεα]]γ Γεντηγίης.3 

Ἠερατάίπο ἔΠεςο πιαϊίους ἴλοεγε ἶς Ἱπάσοά αποϊῃεν 
ΤΠεοΥγ, ΠΙΟ ἵς Έπ]]εν, Ἰοπσου, απά ποῖ 645Υ ἴο 
εχροιπᾶ., ἀεα]ίπο ντ πε ααεςίίοι νηοίπεν ἨΠοπιουγ 
ειτε ΤΠ ἴμεςε ραγίίοι]ανς, ο νΠείμον Ίο ἵνα ΠΙΕΤΕΙΥ 
ἰγαηρτηϊζήπςσ ο πιαπκίπά οογίαίη ἀοοϊτίπος αροιί 
παίιτα] ΡΠεποιπεπα επιροά{εά {π ἴ]λο παγίῃς αβτογ ἴ]λα 
{αςΠίοη πει ἴπ νορις. Ππάοεά 1 ἵς ποῖ οαδγ ἴο 
αγρ]ϊταϊε α απθςοη Π]κο ναί, Παςί ας, ἴπ ΠΥ ορίπίοη., 
Π ἶς ποῖ εαδΥ ἴο ἀθοῖάο ασαἰπςί οπε ΟΓ ἴνίο ΠιεΠ Ὑηο 

ατα γοιν Εεηᾶς, ΡοίἩ Ροΐπος νογίαγ οἱ τοδροεοί, Νεῃ 
εαςἩΏ πῃακες «πἈατσες αραἶηςί ἴῃπε οἴμεν. 

Ῥιαΐ ἴο οοπίπαε, Ζεπο ὃ ἴῃΠε ΡΗΙΟςοΡΗοΥ αἰξο Ίας 
υπ Ιττεη οἩ Ρο ἴ]με ΓΠίαά απ ἴ]με Οάψ55εή. απ, ἵπ 
{αοξ, οἩ ἴλπε Μαγσιίες " ἴοο: {ον Πε Ῥεενες ἴλαῖ ἰλὶς 
Ῥοεπι αἱ5ο γνας οοπιροςεᾶ Ὦγ Ηοπιογ αἲ ἴλο πιο νε 

4 Περιθμςσ 419 Ὀ. 
δ Α]]εσοτίσα] Ιπιεγργείϊαξίοπ οἳ ἨΗοπιεγ ννας ΓαἴτΙγ ΟΟΠΙΠΠΙΟΠ. 
6 Ἑοιπάετ ος ἴπε Φίοῖο 56ΠοΟοΟΙ. 
Ἱ Α φαβτίο Ῥοεπι πο Ίοηπειγ εχίαπί. Ένεηπ Ατὶδίοῦιε Ῥε- 

Ἠενεα ἰἱ ἴο Ὄε ἴπε Ἰνοτ]ς οἳ Ηοππετ (Ροεξίσδ 4. 10). 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΞΘΤΟΜ 

/ / α - γεγονέναι νεωτέρου καὶ ἀποπειρωμένου τῆς αὑτοῦ 
Δ / / - - 

ὅ φύσεως πρὸς ποίησιν. ὁ δὲ Ζήνων οὐδὲν τῶν τοῦ 
Ὁμήρου Ψέγει," ἆμα” διηγούµενος καὶ διδάσκων 
ὅτι τὰ μὲν κατὰ δόξαν, τὰ δὲ κατὰ ἀλήθειαν γέ- 
γραφεν, ὁ ὅπως μὴ φαίνηται αὐτὸς αὑτῷ μαχόμενος 
ἐν τισι δοκοῦσιν ἐναντίως εἰρῆσθαι. ὁ δὲ λόγος 
οὗτος ᾿Αντισθένους ἐστὶ πρότερον, ὅτι τὰ μὲν δόξῃ, 

Δ Δ 1λ / ” -. -. 1λλ᾽ ς μ ια) τὰ δὲ ἀληθείᾳ εἴρηται τῶ ποιητῃ: ἀλλ᾽ ὁ μὲν οὐκ 
2 - αν ἐξειργάσατο αὐτόν, ὁ δὲ καθ ἕκαστον τῶν ἐπὶ 

/ - 

µέρους ἐδήλωσεν. ἔτι δὲ καὶ Ιερσαῖς ὁ τοῦ 
/ λ Ν πα, ΕΔΑ / Ν ήνωνος κατὰ τὴν αὐτὴν ὑπόθεσιν γέγραφε καὶ 

ἄλλοι πλείους. 
Ὁ δὲ ή / ε) [ ο) / ς 5 ἑ Πλάτων ἅμα αἰτιώμενος αὐτόν, ὡς εἷ- 

πον, καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ θαυμαστήν τινα άπο- 
φαίνει τῆς ποιήσεως, ὡς ἱκανὸν' παντὸς χρήματος 
καὶ πάσας ἀτεχνῶς ἀφιέντα φωνάς, ποταμῶν τε 
καὶ ἀνεμῶν καὶ κυμάτων" καὶ κελεύει µάλα εἰρω- 

Αα. / Ν πλ ῇν 

γικῶς» στέψαντας αὐτὸν ἐρίῳ καὶ μύρον κατα- 
5 ϱ) 

χέαντας ἀφιέναι παρ᾽ ἄλλους ." 
ψέγει ΕΠΙΡΕΓΙΗ5: λέγει. 3 ἅμα Ζαοοβ5: ἀλλὰ. 
κατὰ τὴν αὐτὴν (19ε]: κατ᾽ αὐτὴν ΟΥ κατὰ τὴν. 
ἱκανὸν] εἰκόνα Τοιρ. 
εἰρωνικῶς (.4δαΡΟΠ : εἰρηνικῶς. 
μύρον 0ορεί: μύρῳ. 8 ἳ 
Λ{ίοΓ παρ) ἄλλους ἴ]ιο ΜΣ5. τοπᾷ τοῦτο δὲ αἱ γυναῖκες ἐπὶ 

τῶν χελιδόνων ποιοῦσιν, Δι {ή {ιο ἹμΟηιεπι ο ἴπ έ]ιε οα8ε οἱ 
{Λο διρα[1οιρδ. ὙΥΠΙΟΠ «ΤΟΡΡΥ ἀε]εῖες α5 απ Ιπῖεγρο]α[ίοῃ. 

1 

Ευ] 

4 

5 

6 

7 

1 Τ]ιε ἵ' Ιποοηβϊςτοποῖες ) ἵπ ἨΠοιηετ Πάνα βριτεᾷ Ἰαγρε]γ ἵπ 
Ἠοππεγίο ο] Ποῖδπα απ] τεσοεηῖ γ6αΓΒ. 

5 Ογπῖο ΡΗΙΙΟ5οΡΠετ απἀ {οππᾶοτ ος ἴπαῖ 5οποο]. 
5 Τη ἴΠῖς ραταρταρῃ Πο Ἰας οοπιρῖπεᾶ Ίππο οἸοδεΙγ οοπ- 

ποοϊοᾷ Ῥαδραρος ἵπ ἴο Περιθίοι (1) 996 Ἡ, ἵππους χρεµετί- 
ζοντας καὶ ταύρους µυκωμµένους καὶ ποταμοὺς ψοφοῦντας καὶ 
θάλατταν κτυποῦσαν καὶ βροντὰς καὶ πάντα αὖ τὰ τοιαῦτα 
µιµήσονται; '' Ἡ εἰ], πει, πεϊρΒΙπΡ Ἰουδες απά Ἰονίπρ Ὀμ]]5, 
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ΤΗΕ ΤΙΕΤΥ-ΤΗΙΠΕΟ ΡΙΡΟΟΙΗΡΕ 

Ἡε ννας ταῖπεγ γοιπς απᾶά νας ἰεδίπςρ Πὶς Ῥοεῖῖο 
δεηῖας. Ἠονενετ, Ζεπο Επας {απ]{ ντ] ποπε οῇ το 
ΝΟΥ οΓ Ηοπηος, απάεγίαίτπσ {ο Ιπτετρτοί 1 απ αἲ ἴῃο 
καππε ἴῑπιε ἴο Που’ ἴμαῖ ἴῃο ροεί Πας Ὑπξίεπ 5οπῃο 
τΠίπος {π αοσοτᾶ νηἴ] Γαπογ απά 5οπιε ἐλίπος ἴπ αοοοτά 
ΝΗΗ τεαΠίγ, Ζοπο᾿ς ραγροςε Ρεΐηρ Το 5ανε Ηοπιογ {γοπα 
αρρεατίηρ ἴο Ῥε αἲ να ν Τα Πἰπιςο]{{π οεγίαίπ ππαζῖευς 
ψ/πίοἩ ατα Ἰε]ά ἴο ο ἱποοπςίςίοπί νι οαοῇ οἴμπεν αξ 
παγγαϊεά Ὦγ Ηοπιεγ. Βαΐ Απσιμοπος 5 απΏοῖραϊεά 
Ζεπο ἵπ ἴμίς ΙΠ6εοΥγ, ΠαΠΠΕΙΥ, ἴλαῖ 5οπιο τπίπσς Ἠανο 
Ῥεεῃ 5Ροκεη ὮΥ ἴπε ροεῖ Ιπ αοοοτᾷ ΥΠ {απογ απἀ 
6ΟΠ16 ἵπ αοοοτά νῃ τεαΠίγ: Ἠούνονεν, Απσιμεπος 
αἰά πο εἰαροταίε ἴπα. ἴΠδοίγ, νἨεγεας Ζεπο πιαᾶε 1ὲ 
Ρ]αΐπ ἵπ 6αοἩ οΓ 15 ἀεῖαῖ]ς. ἈΤογεονογ, Ῥεγδασεας, ἴμα 
Ραρί] οϐ Ζεπο, αἶξο ας {ο]ονγεά ἴΠο 5αππαο Ρ]απ ἵπ 

Εής νυγίήησς, αξ Ἰανο 5ονοτα] οἴπενς ας νγε]]. 
Ῥαϊ [ο πείατη {ο Ῥ]αΐο, γνΠῖ]ε Επάίπσ αι] νυΗ 

ἨοπισΥ, ας [ Πανο σαἰᾱ, πε αἲ ἴμο 6αππς πες ἄεσο]ατες 
Πὶς Ῥοεβίο Ῥούνεγ ἴο Ῥε εοπιεϊηίπς απηαΖίπς, Εὶς Ίάθα 
Ρεΐπσ ἴλαί Ἠοπιεγ ἵδ οαραβ]ο οἩ εν ετγελίης απα 
τορχοᾶιοος Πτετα]]γ ενενγγ νοῖσοε, «νεηπ οἳ τἶνοις, 
γης, απ γνανες; ΠΙΟΓΕΟΝΕΥ, Ίο νετγ ]οδίπσ]γ σίνος 
Πηςίγασίίοης ἴο ΡῬίπαά ἴπο ροεί΄ς Ῥτουνς να α Πεί ος 
νου], Ῥοιν Ῥεγίαππε οἩ Ἠἶπι, απά-- 5οπά Ἠϊπι 5ΟΠ16- 
νεγο εἶςα.” 

απά ἴπε ποῖςδε ΟΕ τῖνεγς απά ἴ]ιο τοᾶχ ΟΕ ἴπε 5οα απαά ενειγἰλίπς 
οΕ επαῖ ἸκΙπα---ὝΙ]] ἴπεγ (νο Εαἴιγο οἱ σεης οΕ ἴμο ἴάεα] 5ἴαἴε) 
Ππη]ζαῖε ἴπεςεξ” (Ωπονογ, Τ,.Ο.Γ..): απᾶ (9) 998 Α. "Άνδρα δή, ὡς 
ἔοικε, δυνάµενον ὑπὸ σοφίας παντοδαπὸν γίγνεσθαι καὶ μιμεῖσθαι 

πάντα χρήματα, εἰ ἡμῖν ἀφίκοιτο εἰς τὴν πόλιν . . ., προσκυ- 
νοῖμεν ἂν αὐτὸν ὡς ἑ ἱερὸν καὶ θαυμαστὸν καὶ ἡδύν, εἴποιμεν δ᾽ ἂν 
ὅτι οὐκ ἔστι τοιοῦτος ἀνὴρ ἐν τῇ πόλει παρ) ἡμῖν οὐδὲ θέµις 
ἐγγενέσθαι, ἀποπέμποιμέν͵ τε εἰς ἄλλην πόλι' µύρον κατὰ τῆς 
κεφαλῆς καταχέαντες καὶ ἐρίῳ στέψαντες..., “ΙΙ α ΠΠΒΠ. Πεμ, 
15 ΘΕΘΠΙ5. ν’Πο γ7α5 6αραβΙε ΡΥ Πὶ5 ουππίπς οἳ αδδαπαΙηρ ΕΥΕΤΥ 
Κῑπά οἳ «παρε απᾶ πα πρ αἲἰ ἐπίπςς 5Ποι]ά αγγῖνο ἵπ οι 
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” . Ἡ ον - / Β αι Δ / 
6 "τι δὲ καὶ αὐτὸς τῆς χάριτος ἐπαινῶν' τὴν ποί- 
ησιν σφόδρα ἄγαται τὸν ἄνδρα. ἀτεχνῶς γὰρ 
οὐκ ἄνευ θείας τύχης οὐδ᾽ ἄνευ Μουσῶν τε καὶ 
.) / ε) / Δ ϱ ς Δ Δ Απόλλωνος ἐπιπνοίας  δυνατὸν οὕτως ὑψηλὴν καὶ 
μεγαλοπρεπῆ καὶ προσέτι ἡδεῖαν γενέσθαι ποίησιν, 
ὥστε μὴ µόνον τοὺς ὁμογλώττους καὶ ὁμοφώνους 
τοσοῦτον ἤδη κατέχειν χρόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν βαρ- 
βάρων πολλούς: καὶ τοὺς μὲν διγλώττους καὶ µι- 
γάδας σφόδρα ἐμπείρους εἶναι τῶν ἐπῶν αὐτοῦ, 

Δ - ”/ 3 -- - « - 

πολλὰ τῶν ἄλλων ἀγνοοῦντας τῶν "Ἑλληνικῶν, 
3. Δ Δ - / Δ μι ἐνίους δὲ καὶ τῶν σφόδρα μακρὰν διωκισμένων 
ζ / λ άν) - μ Ν [- / 

ὁπότε καὶ παρ᾽ ᾿Ινδοῖς φασιν ἄδεσθαι τὴν 'Ὀμήρου 
ποίησιν, µεταβαλόντων' αὐτὴν εἰς τὴν σφετέραν 

/ / Δ / 4 Ας} Δ ” Δ 

7 διάλεκτόν τε καὶ φωνήν. ὥστε καὶ ᾿Ινδοὶ τῶν μὲν 
-- - -- Δ 

ἄστρων τῶν παρ᾽ ἡμῖν πολλῶν εἰσιν ἀθέατοι' τὰς 
γὰρ ἄρκτους οὔ φασι φαίνεσθαι παρ αὐτοῖς' τῶν 
δὲ Πριάμου παθηµάτων καὶ τῶν ᾿Ανδροµάχης καὶ 
Ἕδ / θ / Δ 2 ο] Δ - 2 / κάβης θρήνων καὶ ὀδυρμῶν καὶ τῆς ᾿Αχιλλέως 
τε καὶ Ἓκτορος ἀνδρείας οὐκ ἀπείρως ἔχουσιν. 
τοσοῦτον ἴσχυσεν ἑνὸς ἀνδρὸς μουσική: καὶ δοκεῖ 
ἔμοιγε τῇ δυνάµει ταύτῃ τάς τε Σειρῆνας ὑπερβα- 

/ Δ Ἡ .) / 1 Δ / λ 4 λέσθαι καὶ τὸν ᾿Ὀρφέα. τὸ γὰρ λίθους τε καὶ 

1 ἐπαινῶν (.ΡΡΣ: ἐπιὼν ΟΥ ἐπιὸν. 
Σ ἄγαται νι Β{] :, ἄγασθαι. 
ὃ µεταβαλόντων ΨΙι Ὦ: µεταβαλλόντων Ἡ. µεταλαβόντων 

ΡΜ. 

οἵψ. ν ν ν 9 5Ποι]ά Γα]] ἀονη απά νγοτςδΒῖρ Ἠῖπι α5 α ἨΠοίγ 
απάὰ ννοπάτοις απ ἀερμιζα] ογεαίατο, Ὀαξ «Ποιι]ά 5αγ ἴο Ἠῖπα 
ἴπαῖ ἴπετο 5 πο ππαπ οἱ ἴλαῖ Ἰῑπά απποης 5 ἵπ οἱ οἳἵγ, ΠΟΓ 
15 1 Ἱαννξα] {ο 5πς]Π α ΠιαΠ ἴο αΓἱ66 αΠΙΟΠΡ 115, απᾶά ννε 5ποι]ά 
5επά Ἠἶπι αν/αΥ ἴο αποϊµετ αγ, αξίεν Ῥρουτίπρ πιγττῃ ἆονγῃ 
ονεΥ 5 Ἠεαὰ απά οτον/ηῖπς Ἠϊπι νι β]]εῖς οϐ που] .  «ν 
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Ἐτπτίμενπποτε. Ῥ]αΐο Ἠϊπηςε]Ε ἵπ ρνγαϊκίπσ ἩΗοπιεγ΄ς 
ΡοεδΥ {ον 15 οἨαγπι αἀπήγες ἴλο ππαη εχοξεεΙπο]γ.! 
Ἰπάεεά. γη λοαί ἁῑνίπε {ανοιν, νμοιξ ἱπερίγαίίοι 
οἳ ἴ]ο ἉΤαςες απἀ Αρο]ιο, ΤΕ ἴς «ἰπιρ]ν ἱπιροςςίρ]ε {ου 
Ροεῖτγ ἴο Ῥε ετεαϊεά ΠΙΟ 15 5ο Ιον απά πιασπη{{- 
οεηῖ, απά γψ]ῃα] 5ο 5νεεί,” ας ἴο επίῃτα] {ον 5ο 
ΠΙΒΏΥ γθεαχς. ποῖ ΠΠΕΤΕΙΥ ΠἹεηΏ ΥΠΟ Ἠανε ἴμο 5απιε 
ἴοησια απά Ἰαησπασε ας ἴῃο ροεῖ, Ραΐ ενεπ ΠΙαΠΥ οΕ 
ΠΕΠ ταςε., Ὑες. 5ο ἴ]λαί ποῖ οπΙν ππεη νο 5Ρρεα]ς ἔνο 
Ίαπριασος απᾶ ατο οϐ πιχεά 5ἴοοκ,. ἴποισα απ- 
αοηιαϊηίεά Ἡ ΠΙΙΟὮ οἶεο ἴλπαί ἰς ἄτεε] ατα νετΥγ 
{απηϊ]]αν νι τἩ ἩἨοπιεγς νεγςες, Ὀαῖ 6νεηπ 5οπιο πἨο 
Ἠνο νετ Ταν αὖναγ. Γον εχαπιρ]ε, 1 ἵς ςαἰᾷ ἴπαί 
Ἠοπιετ΄ς Ροείτγ ἰς 5πης 6γεῃ ἵπ Ιπαία, νηετε ἴΠεγ 
Ἠανε ἱταπς]ατες 1 Ιπίο ἴΠεῖγ οΝΏ 5Ρρεες]ῃ απᾶ ἴοησιο. 
ΤΠε τεςα]{ ἰς ἐΠαῖ, πΥμΙ]ε ἴμε Ρεορ]ε οΕ Ιπάΐα Ἠανε πο 
εἈαποε ἴο Ῥε]ο]ά ππαπγ οἨ ἴλπο εἴατς ἵπ οἱς ρατῖ οΕ 
με υνοτ]ά---ἴου εχαπαρ]ε, 1 {5 ςαἷά ἴ]αί ἴ]ε Βεαγς αγε 
ποῖ νἰδίρ]ε ἵπ ἐλεῖτ οοαΠΙτγ---«Ε]] ἴπεν ατα ποῖ π- 

αοαιαἰπίεά να το εαβεγίπσς οἱ ΒΕτίαπη, ἴπε Ἰαπιεηπίς 
απά να]Ηπος οἱ ΑπάτοπιασΠμὸ απά ἨΠοεουβρα, απᾶά ἴλμα 
να]οιι οἱ Ρομπ Αοβί]ες απά΄ ΠΗεοίογ: 5ο τεπιατγκ- 
αΡ]ε Ἠας Ῥεεπ ἴ]ο «Ρε!] οἩ οπε ππαπ΄ς Ρροεῖγ! Τί 
ενεη 5εεπῃς ἴο ππο ἴπαί ὮΥ τΠίς Ῥουεν οἱ Πῖς Πο Πας 
«πγραςςεά Ῥοίμ ἴλμο Βίγεηπς απά Ὄτρμεις. Εον ἵῃ 

(ΞΠοτεγ). ΤΠοιρη ΕΡΙαΐο ἆοες ποῖ παππο Ἠοπιεγ ἵπ εἴίμεγ 
Ῥαδδαςε, Πο 5 Ῥτεδιπιαβ]γ οοττεοῖ ἵπ Πῖ5 Ιάεπιβοα[ίοῃ. {ΟΥ 
Ῥ]αΐο (ορ. οἵέ. 601 9) σα]]ς Ποπιετ '' ἴπε βτςί ο ἱτασεαῖαηῃς. 

1 Ῥ]αϊο)5 αἀπταϊτίοπ {ογ Ἠοππεν 15 αἴτεςίεᾶ Ὦγ πιαπΥ ῥρας- 
δαΡε», Ραί ΠΟΥ Ἠετε πιονε »ἰτηκίπσ]γ Έλαη τη Μεριιδ[ίο 695 Β, 
Ῥητέον, ἦν δ᾽ ἐγώ, καίτοι Φιλία γέ τίς µε καὶ αἰδὼς ἐκ παιδὸς 
ἔχουσα͵ περὶ 'Ὁμήρου ἀποκωλύει λέγειν, '' 1 πιιδί 6ρεα]ἷ ουῖ, Ι 
5α]ά. '' ἔποισ] α οεγζαϊηπ Ίογε απά τεΥεγεποο ο; ἨΠοπιογ λα 
ηας Ῥοδφεσφεά πιε {ΤΟΠΙ α Ώογ γοπ]ά 5ἵαγ πιε ΕΓοπα δρεακίπρ 
(Ξποτεγ). 

3 Ὄιο Ἠετε τεγετῖς ἴο ἴ]πε ἀοοϊτίπε οἱ Πεπιοστίτας (5 1). 
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φυτὰ καὶ θηρία κηλεῖν καὶ ἄγειν τί ἔστιν ἕτερον ἢ 
τὸ βαρβάρους ἀνθρώπους ἆ ἀσυνέτους τῆς Ἑλληνικῆς 
φωνῆς οὕτως ἄγαν χειρώσασθαι, μήτε τῆς γλώτ- 
της μήτε τῶν πραγμάτων ἐμπείρους ὄντας ὑπὲρ 
ὧν ὁ λόγος, ἀλλὰ ἀτεχνῶς καθάπερ, οἶμαι, πρὸς 
κιθάραν κηλουμένους; ἡγοῦμαι δὲ ἔγωγε πολλοὺς 
καὶ τῶν ἁμαθεστέρων ἔτι βαρβάρων τό γε. ὄνομα 
ἀκηκοέναι τὸ Ὁμήρου, ὅ Τι δὲ δηλοῖ, τοῦτο μὴ 
εἰδέναι σαφῶς, εἴτε ζῶον εἴτε φυτὸν εἴτε πρᾶγμα 
ἕτερον. 

ϱ. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸν βίον ἐπαινέσαι τις ἂν' τοῦ 
ἀνδρὸς πολὺ μᾶλλον τῆς ποιήσεως. τὸ γὰρ ἐν 
πενίᾳ διαγενέσθαι καὶ ἀλώμενον καὶ τοσοῦτον ἀπὸ 
τῶν ποιημάτων πορίζοντα ὅσον ἀποζῆν θαυμαστῆς 
ἀνδρείας καὶ µεγαλοφροσύνης: ἔτι δὲ τὸ μηδαμοῦ 
γεγραφέναι τὸ αὑτοῦῦ ὄνομα, ἀλλὰ μηδὲ ἐν τῇ 
ποιήσει αὑτοῦ ̓ μνησθῆναι, καίτοι τῶν ἄλλων ἆ ἁπάν- 
των, ὁπόσοι τινὰ ἔδοξαν ἔχειν δύναμιν. ἢ περὶ 
ποίησιν ἢ καταλογάδην :συγγράφοντες, καὶ πρῶτον 
καὶ τελευταῖον τὸ ἑαυτῶν ὄνομα γραφόντων,᾽ πολ- 
λῶν δὲ καὶ ἐν αὐτοῖς τοῖς λόγοις τε καὶ ποιήµασιν, 
ὥσπερ “Ἠκαταῖός τε καὶ ᾿Ἡρόδοτος καὶ Θουκυδί- 

10 δης, οὗτος μὲν οὖν) οὐχ ἅπαξ µόνον ἐν ἀρχῇ τῆς 

1 εἴτε φυτὸν εἴτε πρᾶγμα ἕτερον ΕΠΙΡΕΓΙΙ5: εἴτε πρᾶγμα 
ἕτερον εἴτε φυτόν. , 

ὄ τις ἂν ΕΠΙΡΕΤΙΗ5: τινας. αὑτοῦ Ἐπαροπίς: : αὐτοῦ. 
ποιήσει αὑτοῦ ΕΙΠΙΡΕΓΙΙ5: αὐτοῦ (ος αὑτοῦ) ποιήσει. 
γραφόντων ΜΙπάοτ{, ἐγγραφόντων ΒΠΠΡΕΓΙΗ5: συγγραφόντων. 
οὖν ἀε]εῖεὰ Ὦγ Ατηϊπι. 

9 

4 

5 

6 

“ 

1 Πϊο ππαγ γε] Ἠανε ἵπ πι]πᾶ 5 ονη οχρετίεησθς α5 α 
ν/απάετετ ἀπῖπρ' Πὶ5 Ιοήρ οχί]ε. (8. αἰἱδο ΟΥ, 47. ὅ, πγπογο Ίο 
5.ψ5 Ποπιεγ ἵγας ρ]ας 1ο ϱ εἰ ἱνεπίγ-ῆνε ἀτασμπιας ον Ῥερρ]ηρ.. 

3. Ῥ]ο πιὶσηί Πανο ροϊπίες [ο ἴμε {αοῖ ἴπαῖ Ηορῖος, νο ιαδεά 
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Ὑλαϊ γεερεοῖ ἶς ἴ α ογεαΐεν Εθαὶί ἴο οαςί α ρε] 
ἩΡοΠ 5ἴοπες απἆ ἴτοες απ γη] Ῥεαδίς απά ἴο ππαΚκε 
Έλοπη {ο]]ουν ἴπαπ Το λανο ππαςίεγες 5ο οοπιρ]εἴε]γ ππεΠ 
οἳ αθεπ ασ Νο ο ποῖ απάετείαπά ἴ]μο Ἠε]]οπίο 
«Ρεες], επ ΥΠΟ Ἠανο αοφπαἰπίαπος γη Ι ΠπεΓµεχ ἴ]ε 
Ροεῖ’ς ἴοπσιε ποΥ {με ἀεεᾶς οϐ νίο Ἠῖς Ῥοεπα {ε]]ς, 
Ραΐ αγε, ας 1 Ῥε]ίοενο, «Ἱπρ]ν επολμαπίεᾶ Ὦγ α Ίγτε ὃ 

Μοτεονεν, Γ Ῥε]ενε ια πιαπγ Ῥατρανίαης πο αγα 
5] ποτε Ἰσπογαπί ἴμαπ ἔλοςα ππεηπ ο Ιπάϊα Ἠανα 
Ἠεανᾶ Πε παπιε οἱ Ηοπιεν, 1 ποϊμίπο ππογς, ἔποιισ]ι 
ΤΠεγ Ἠανε πο οἶεαν ποϊοη ννλαῖ ἴτ εἰσηίβος, ν΄ μμ 
απηίπηα] ο νοροίαΡρ]ο οΥ 5οπιομίτιο κ... «]]. 

Ἠονγενεγ ἰΠαῖ Ίπαγ Ῥε, Ηοιπεγ)ς {ο ἄεξογνες ρναῖςε 
πηΙΟΤ ππογα ἔλαπ Εὶς νουςα. Τον εχαπιρ]ε, Πὶς ανίηςσ 
Πνεὰά ἵπ Ῥονοτίγ. α ναΠάςτεΥ, απά πιπακίπο Έγοπη Πς 
Ῥοεπης οπΙγ εποισ]η {ο εικίαϊπ Π[ο ἰς ονίάεποεε ος 
τεπαγκαΡρ]ο {ογΗίαᾶο απά ποΡΙίγ οἱ οι] ἲς απά 
Ῥεδίάες. Ες πενον Πανίτπο νι ίεη Πὶς Παπ] ἄΠΥΝἨετα, 
Υ65, πενεν Πανίπο 6νεπ Ὑοβογγοά {ο ΠἰπιςοἩ ΒΏΥΥΥΟΥΕ 
ἵπ Ἠΐς ροεῖτγ. Βποια]ι α1] οἴμον ντους ντ] αΠΥ το- 
Ριίαἰίοπ {ου οκ] ἵπ οοπαροσίπσ οἴίμεν νουςε ΟΥ ργοςο 
πε ἴλεῖγ παππες Ῥοί] αἲ ἴπο Ῥοσϊηπίπο απ αἲ ἴ]λο 
επ. απά ΠπάΠΥ ονοη ἵπ ἴμο ροᾶν ος ο νγου]κς.ὁ 
ΡοἱἩ Ῥγοςς απ νοεγςο. Τακε, {ου εχαπιρ]ε, Ηεσαίαςιις ” 
απά ἨΗογοᾶοίῖας απά ΤΠαογαίάες, ΤΠαογαάίάες, ἵπ Ταοῖ, 
«οἰοπαπ]γ αβπγπλίπςσ, πο Ππθτο]γ οπηςς αἲ ἴπο Ῥερϊππίτσ 

ἴλο 641Π6 ππείγε α5 ἨΠοπιεγ απᾶ Ὕγας τερατάεά Ὦ}γ 5οπἹε οϐ ἴπε 
απο]εηίς α5 Ἠοπιαγ)5 οΟΠΤΕΠΙΡΟΤαΑΥΥ. γεσοτάεᾷ Ἠὶ5 οὗ Παπιε 
(1 πεοσοπ 939) απ 5αρρ]εά Ἱπέογπια[ίοῃ α5 ο Πῖ5 Ποπιε απἀ 
{απηῖ]ψ. 396 αἱ5ο Ρ. 981. Π. 4. 

5 Ἠεοσαίΐαειις ο ΜΙείας, πο Ποιτίδπεᾶᾷ αΏοιῖ ἴπε επ ος 
Όλο οἰχίῃ οεΠἴΙΤΥ Β.ο., Ψα5 α ΡΙΟΠΕΕΥ ἵπ ἴπε Πε]ά ο Πἱ5ίουγ. 
ΟπΙψ ἐγασπιεηπῖς οἳ Πῖς νοτ]ς τεπιαῖπ. Τῃε ται οἳ ὨὈ]ος 
εἰαϊοπιεηί, Ἰούγενεν. 15 Ῥουγπε οι Ὦ) ἴταρ. 99 (Μετ, 
Ε.Π...) ' Ηεσαίαειις οἱ ΜΗείιις ἴρς δρεα]ςς.” 
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ιστορίας, ἀλλὰ πολλάκις διαμαρτυρόμενος καθ᾽ 
ἕκαστον χειμῶνα καὶ θέρος ὅτι ταῦτα ξυνέγραψε 

/ ε Ν ο 5 Β / {τν Ν Θουκυδίδης. ὁ δὲ οὕτως ἄρα ἐλευθέριος' ἦν καὶ 
µεγαλόφρων ὥστε οὐδαμοῦ φανήσεται τῆς ποιή- 
σεως αὑτοῦ µεμνηµένος, ἀλλὰ τῷ ὄντι ὥσπερ οἱ 

- - - 3 3 - Δ / μ 

προφῆται τῶν θεῶν ἐξ ἀφανοῦς καὶ ἀδύτου ποθὲν 
φθεγγόµενος. 
Ὅτι δὲ καὶ ὠφέλιμα πάντα καὶ χρήσιμα ἔγραφε, 

τὰ μεν ἄλλα εἰ δυεξίοι τις, πολὺ ἂν ἔργον εἴη, ὅσα 
πεποίηκε περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας' περὶ δὲ τῶν 

/ » ο µε ορ 3 - 9 βασιλέων ἐν βραχεῖ ῥητέον” οἵους φησὶ δεῖν εἶναι. 
ὃν γὰρ ἂν ἐπαινῇ τῶν βασιλέων, Διὰ μῆτιν ἀτά- 
λαντόν φήῆσιν εἶναι καὶ διοτρεφέας ἅπαντας τοὺς 
3 Δ αν Ν Δ / / 2 Ν ἀγαθοὺς βασιλεῖς καὶ τὸν ἨΜίνω, µεγίστην ἐπὶ 
δικαιοσύνη δόξαν ἔχοντα παρὰ τοῖς Ἕλλλησι, τοῦ 
Διὸς ὁμιλητήν τε καὶ μαθητὴν εἶναί φησιν, ὡς 
πρῶτον δὴ καὶ µέγιστον ἁπάντων ἐκεῖνον βασιλέα 
καὶ µόνον αὐτὸν ἐπιστάμενον καὶ παραδιδόντα τὴν 
βασιλικὴν τέχνην, καὶ τοὺς ἀγαθοὺς βασιλεῖς δέον 
πρὸς ἐκεῖνον βλέποντας κατευθύνειν τὴν ἀρχήν, 
ἀφομοιοῦντας, ὡς δυνατόν ἐστιν ἀνθρώποις, θεῷ 
τὸν αὑτῶν τρόπον. τὸ δὲ τοῦ Διὸς ἦθος καὶ τὴν 

/ ε / ας τς) τι Ἡ 5 
βασιλείαν ὁποία τις ἦν, ἐν πολλοῖς μὲν ἄλλοις 

- / [4 .) } - / .) ο 

ποιεῖ φανεράν, ὡς δ᾽ ἐν βραχεῖ περιλαβόντα εἰπεῖν 
τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὴν διάνοιαν δηλοῖ πολ- 
λάκις, ἀεί ποτε αὐτὸν οὕτως ὀνομάζων, πατὴρ 
ἀνδρῶν τε θεῶν τε' ὡς δέον τὴν τῶν βασιλέων 

1 ἐλευθέριος Ηετ!]εῖπ: ἐλεύθερος. 
}. ῥητέον αἀάεὰ Ὦ}γ Ῥο5ι, ἐρῶ ὮΥ Πεϊρ]κε. 

ὃ ἦν] εἴη ΞΟΠΗΥ, ἐστι (ᾳ544. 

1 Τπε ννοτ]ς οἳ Τπιπογάϊἁάες Ἴναδ ονραπῖσεᾶ ὮΥ νηίεις 
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ΤΗΕ ΕΙΓΤΥ-ΤΗΙΠΒΡ ΡΙ520ΟΙ ΠΣΕ, 

οἱ Πίς Πϊςίουγ, Ῥαϊ πιαηπγ πιας, ἵπ οοηηεχίοη γα 
εαςἩ νηπίεν απά θαπηεΥ  Τπαογαίάες οοπιροςοά 
Ὠπῖς,.  Ἠοπιεν, οἨ ἴλμο ϱΟΠΙΤΗΥΥ. ας 5ο Πρεγα] απά 
πιασηαΠίππους ἐλαῖ πονΊογο ἵπ Εΐς ροείτγ ν]] Ἰε Ῥα 
{ουπιᾷ {ο γείεν {ο Ἠἰπιςα]{, Ῥα{ ἵπ {αοξ, Ι]κε ἴμα Ργορ]ιεῖς 
οϐ ἴλο σος. ε «Ρεακς, ας 1 ννεγε, ἔγοπα μα Ππν]ςϊρ]α, 
ἔγοπα 5οπιεννῃετε ἵπ ἴμε Ιηπιοςί θαΠΟΙαΥΥ.” 

Αραΐπ, εἶπος εγετγἰῃίπσ ἨΗοπιεν νπτοῖο ἵς Ρο] 
Ῥεπεβοῖα] απά Ῥγασἰίοα]]γ 5εγνίοεαβ|ε. Ιξ οπο ννογε Το 
γονῖενν α]] Τε Ίας εαἷά οἩ ἴπε ςαρ]οοί οἳ νίγίαε απ 
νῖος, 1 νγοπ]ά Ῥε α νασί ιπάοτίακίπσ: ἨοννενεΥ, ΟΠ 
Ὠιο εαρ]οοῖ οἱ Κίπος α Ργίεξ ςἰαζεπιεπὲ ππιςῖ Ῥε πιαᾶο 
ας Το γν]αξ Τε «αγς ἴΠεγ «Ποι]ά Ῥε Ἰκα. ἸλἨεπενεν, 
{ου Ἱπδίαπος, Ώε Ῥναΐξες αΠΥ Κίπρ, Ίο οα]]ς Είπα '' το 
Ρο6εγ οἱ Ζεις ἵπ ννςάοπη ᾿ς απ αἲ] ἴ]λο σου Ἰίπος ατα 
26εας-παγίατος ὓς απ ΝΤππος, Νο ας ἴ]ο Πἰσ]οςί 
τοριζαἴΙοη απποΏςο ἴμε (ατεεκς {ον Παςσε, ηε 5αγς ἶ5 
ΡοίΙἩ ἴ]ε αςκοσίαίε απ ραρ!] οἱ Ζειςὃ Πὶς ἰάεα Ῥείπο 
Ὠιαϊ ΝΠπος νγνας ἴπε βνγοί απ ογεαῖοςί Κίπο οἱ α1], απ 
ἴπο οπ]γ οπε νο ἨίπηςεΙΕ απἀογείουά απά Ἠαπάςά 
ἄονπ λε αγ οἳ ΚΙποςΠΙρ, απ αἶκο ἴλαί σου Κίπος 
«Ποι]ά «Πάρε ἴλπεῖν «ος ΥΜΙΙ απ γα ἴο Ἀ[ίπος, 
Ραϊϊενηϊπο ἰλεῖν ον οοπάποῖ αξίοτ α οσο, 5ο {αγ ας 
Παππαπ]ν Ῥοσεΐρ]ο.. Ἀογδονοχ, ἴ]ο ροεῖ πλακες πα] - 
{ος ἴ]ιε εΠαγασῖεν ο{ Ζεις απά ἴπο παϊιτε οΓ Πῖς Κάπο 
ΦΗΙΡρ ἴπ α πιπ]Ηίαᾶε οΕ νναγς, Ραἳ, ἴο Ριῖ 1 Ῥτίοβγ απ 
«αοοϊποῖ]γ, Ἠε Εγεαιεπί]γ Ιπάϊοαϊῖες Πΐς Ῥούγεγ απά 
ἀἱςροδίοτ Ὦγ ἴ]ο οοηρίαπί ερι]οῖ, '' {αἴλον οϐ οοᾶς 
απά οΓππθη,  ἴπε ποίοπν Ῥεΐπο ἴ]αῖ ἴ]λε οαγο εχετοῖςεᾶ 

απᾶ ΦΙΠΙΠΙΘΥΕ, ἴπο ΦΙΠΙΙΠΕΓ Ῥείπρ ἴπε 5εαδοπ {οΥ αο[]νε ἵγατ- 
{ατο. 

Σ:6. Θτ. 96. ο. 
5 Οάψεεει 19. 118-119: ἔνθα τε Μίνως ἐννέωρος βασίλευε 

Διὸς μεγάλου ὁαριστής. 0. ΟΥ. 4. 99-40. 

96τ 



ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ἐπιμέλειαν πατρικὴν καὶ κηδεμονικὴν εἶναι μετ᾽ 
εὐνοίας καὶ φιλίας καὶ µηδέποτε ἄλλως προσῄῆκον 
ἀνθρώπων προϊΐστασθαί τε καὶ ἄρχειν ἢ ἀγαπῶντα 
καὶ προνοοῦντα, ὁπότε ὁ Ζιεὺς οὐχ ὑπερορᾷ πατὴρ 
ἀνθρώπων καλεῖσθαι. 

96058 



ΤΗΕ ΕΙΕΤΥ-ΤΗΙΕΠΡ ΡΙΞΟΟΙΓΒΡΕ, 

Ῥγ Κίπος «Ποι]ά ὃς ἐἶιαί οἳ α «ο]οῖζοιις {αΐᾖας. αοοοπι- 

Ραπῖοά Ὦγ ΚΙπάποςς απ αΠεοίίοῃ, αι ἴλαξ πο 5Ποι]ά 

πενεν ]εαά απἆ σονετῃ ΠΕΠ ἴπ αΠΥ οἴμεν γναγ ἵλατ 

ΝΙΤἩ Ίονε απά Ρρτοϊοοίῖνε οαγ6, οἶποο Ζεας ἆοες ποῖ 

ἀϊςάαίπ Ρείποσ οα]]εά ππεπς {αἴ]εγ. 

900 





πμ ΕΙ ΕΥ ΕΟΟΕΤΗ ΡΙΡΟΟΟΚΝΟΕ: 
ΘΝ ΘΕΑ ΤΕ 

Τη15 11] ἱρίε ἴο 5οογαῖες ἶ5 Ῥγεδιπιαβ]γ {Πε Ῥγε]ιᾶε ἴο 
8ΟΙΠΕ ΊοΠρ οί ἀἰδοιςδδίοη. ΤΠ αβοτάςδ πο οἶμε α5 ἴο εἰϊπει λα 
οσσαδίοπ ο ἴπε Ῥίασε ΊΠεγε ἴπε 5Ρθ6ες Ίνας ἀε]νεγοςα, Ὀι! 
ἴπε ερεα]κετ΄ς ταί]εν 5οογπβ] ἰγοαπεπί οἳ πε 5ορΠῖςίς, π/Πο 
οοσΙΡΥ Επ] οπε-ἰλ]τά οΕ ἴ]πα Ρίοσε, απ Πὶς αβεοοπαϊε τεσατὰ 
ο ρα ροϊπί οἸεατ]γ ἴο 5οπιο ἀαῑαο 5αρδεαιιεπί ἴο 1105 
εχῖ]α. 

Πρρίας οἱ Ες, (οτρίας ο Γ,οοπίπῖ, Ῥο]ας, απᾶ Γιοβῖσιις 
ατε α)] {απιῖ]αν Ἀρινγος αΠιοΠΡ με δορΗ]δίς νο πιααε 5ΙΙΟΠ α 
δν Ἱπ (αγεεσο ἴουγατα ἴμε οἶο5α ο8 ἴ]πο ΠΕΙ οεπζΙτΥγ Ἠ.ο.. ΑΙ] 
ππα]κα ἰλπεῖτ αρρεαταποε Ιπ ἴπμε ρασες οἳ Ριαϊΐο, Πρρίας απᾶ 
(οτρῖας Πανῖπο ρτον]άεὰ [ιο Πί]ες {ου ἴμτος οἳ Πὶς ἀἰαίοριιες. 
Οπε πηπ]ση!ί νοπάεν νἩγ Ὀἱο τοίγαἶης {τοπ παπηῖησ πο πΊαΠ 
{γτοπι ΑΡράετα (6 9). Αράετα᾽5 {απιε ΠΙαΥ ϱε δα]ᾷ ἴο τες 
προῃπ ἴπαί οἱ ἵννο οἳ που παϊῖνε 50Η5, 1)λεπποσγ1 5. ἴπο {απποις 
ῬΠΙΙΟΦΟΡΗΕΥ, απᾶ Ῥνοίαρογας, Πο Ἰ655 ΕαΠΙΟΙ5 α5 α 5ορἡηςε. ἴπ 
κρῖΐε οΓ ἴπε νεγΏ φιλοσοφῶν ἵπ δ 92, ννο Ιπ[εν ἰμαίῖ Πῖ ἶ5 ἴπε Ιαἴίεν 
ν/ηοπῃ Το Πας ἵπ πα]πᾶ, {ου υγπαϊ ηε Ἰας Το 5αγ δμΐ5 Ρτοίαρογας 
Ῥεΐΐεν ἴπαπ Ἠλεπιοσγ]θας, απά αἱ5ο Πε οι] παϊιτα]]γ ἴα]κα Πὶς 
ρ]ασε Ὠορίᾶε ἴπε {οιτ δορἠη]ςίς αἰτεαιάγ παπιθά. Γά]κε ἴπεπι, 
ῃε Αργος Ῥτοπιϊπεπί]ν ἵπ Ρ]αΐο”5 ἀἰα]οςἹε», απᾶ οπε οἱ ἴπεπῃ 
Ῥεαγς Πὶ5 ΠαΤΠ6. 

9τ1 
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δ4. ΠΕΡΙ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 

Ἱππίας ὁ ᾿Ηλεῖος καὶ Γοργίας ὁ Λεοντῖνος καὶ 
Π ὤλος καὶ Π]ρόδικος οἱ σοφισταὶ χρόνον τινὰ 
ἤνθησαν ἐν τῇ Ἑλλάδι καὶ θαυμαστῆς ἐτύγχανον 
φήμης, οὐ µόνον ἐν ταῖς ἄλλαις πὀλεσιν, ἀλλὰ καὶ 
ἐν τῇ Σπάρτη καὶ παρ᾽ ᾿Αθηναίοις, καὶ χρήματα 
πολλὰ συνέλεξαν, δηµοσίᾳ τε παρὰ τῶν πόλεων! καὶ 
παρὰ δυναστῶν τινων καὶ βασιλέων καὶ ἰδιωτῶν, 
ὡς ἕκαστος ἔχοι δυνάµεως. ἔλεγον δὲ πολλοὺς 
μὲν λόγους, νοῦν δὲ οὐκ ἔχοντας οὐδὲ βραχύν᾿ ἀφ᾽ 
ὧν ἐστιν, οοἶμαι, χρήματα πορίζειν καὶ ἀνθρώπους 

9 ἠλιθίους ἀρέσκειν. ἄλλος δέ τις ἀνὴρ ᾿Αβδηρίτης 
οὐχ ὅπως ἀργύριον παρ᾽ ἑτέρων ἐλάμβανεν, ἀλλὰ 
καὶ διέφθειρε τὴν οὐσίαν τὴν αὐὑτοῦ συχνὴν, οὖσαν 
καὶ ἀπώλεσε φιλοσοφῶν, ἀναισθήτως δῆλον ὅτι, καὶ 
ζητῶν ὧν' οὐδὲν ὄφελος αὐτῷ. 

1 πόλεων Ἠεϊδκε: πολιτῶν. 
5 ὧν αἀάεά ὮΥ Ἠεϊςκε. 

1. Ερατία απ ΛίΠεΠς ατα πο ἀοιρί οΊνεπ δρεσῖα] πιεΠ{Ιοπ 
Ῥεσαιιδε ἴΠεγ νγετε ἴπε ΙεαάΙπρ οἴξ]ες οἳ ἰλπαῖ ἄαγ. ᾖΤϊ 15, πον- 
ενοτ, 5ατρτΙδΙηΡ ἴο ηεαχ ἰμαῖ ρατία ἵγας ΠοδρίίαΡρ]ε ἴονγαντὰ 
Ώπε 5ορΗ]ςί5. {οΥ ἴπεγ ννετε α 5ιΏγετεῖνε ἵπβπεησε απ Ξρατία 
να ποῖεᾷ {ο 15 5αβ5ρ]οῖοπ οϐ ουἱβίάετς ἵπ επετα]. 

5 ΤνγαδΙβοτ Ἠαδ ΠΙΠΕΠ Το 5αγ τερατ]πρ ΜΠεῖτ Ίονε ο8 νγθα]{]ι 
απα ὨΠπεῖγ 5ασ6σ65ς ἵπ αὐαϊπ]ηρ ΤΕ. 

5 Τμεϊτ αρη]ῖν ἴο Ὁ' πιακε ἴἨπε ΊΨΟΥΘΕ αρρεαχ ια Ῥεϊίετ 

2τ2 



ΤΗΕ ΕΙΕΕΓΥ-ΕΟΟΕΤΗ ΡΙΡΟΟΌΕΣΡΕ- ΟΝ 
ΡΟΟΚΑΤΕΡ 

Έπε εορῃϊςίς, ἨΗϊρρίας οἱ Ες απά (ονοίας οἱ 
1,εοπΗ{Πί απά Ῥο]ας απά Ῥνοαάίοιις, βουτίς]οά {π (Ἴγοσος 
{οΥ 5οπΏιο Εἴπιο απά γνοΠ Πιαγνο]]οιις αοο]αϊπῃ, πο αἷοποα 
η ἴμε οος αἲ Ἰαγσε, Ραΐ ονεῃ Ιπ Βρατία απα ΑΙπεης, 
απά ἴΠεγ αιπαςςαά πΙοΙ γ/εαΙ{Η, εαο αοοογάΐπσ ἴο 
Πὶς αΏίΠίγ, Ρο Ὦγ Ραρ]ίο σταπί ἔγοπι ἴμο 5ενετα] 
εἰαίες απά αἰςο ἔτοπα οογίαϊίπ Ῥτίποος απά Ἰάπος απά 
ΠΊΕΏ {Π ρηϊναίαο Πο.” Βιαῖ ποιο] Τεγ τηαίς ΠΙΠΥ 
«Ρρεεσ[οε», ἰ]ιεί; 6ροεσο]ας ννενο ἀονοῖά ο «6Πς6, ΘΥΕΠ 
πο «Πσ]ίοςί-- ἴπο Ἰπᾶ οἳ 6ροθεο] Ένοπι νΠίοΙ, 
ἀοιβί, 1 ἵς Ῥοβδίρ]ε {ο ππαἷκα ΠΠΟΠΕΥ απά ἴο οἶλαςς 
εἰπιρ]είοης ! 5 ΕΒιαϊ ἴ]ατο γα αποίἸοΥ, α παϊνο οϐ 
ΑΡράενα, νο, {αν Γγοπι ασηιη τίς ΠἹΟΠΟΥ {οπι οἴμοτς, 
που οπ]ν νας ἴεααι]ν ταϊηίπο Ες ΟΠ οδίαία, ν/]ῖο] 
γ/ας α Ίαγσο οπο, δα Ηπα]]γ Ιοςί Τε Ὦγ ριγκαίπς ΡΠΙΙο- 
5ΟΡΗΥ. βοοἰςἩ]γ.  ἵς ρ]αίη {ο 5668, απά «οοκίπο αξία 
γηαῖ νγας ος πο τηαϊοτία] αἀναπίασο Το Πἰπῃ," 

σαι18ε ᾿.ννας ποϊοτῖοις. ΤΠ ννας εΠεσ[νε]γ 5αΗτίσεὰ Ὦγ Ατὶςίο- 
Ῥμαπες ἵπ ἴπε Οοιᾶς. 

4 Ῥ]ο πιαδί πανε Ἰας ἵπ παπα Ρ]αΐο)5 Πἱρρίας Ἠαίογ 283 Ὁ--- 
905 Α. ἴπε ἴπειπε απ δΡ]γΙϊ οἳ ν/πίοἩ αγε οἰγκϊπς]γ θΙπ]]ατ. 
Ἠοψενεν, Ἠὶ5 ΠΙΠΕΠΙΟΤΥ οἱ ἴπΠε ῥραβδαρε ἶς {αγ {ου νηπαῖ πε 
τοροτᾶᾷς αροιῖ -α οεταϊπ πιαπ οἳ ΑΡάετα ̓ (Ρτοίαροταβ) 
Ῥ]αΐο τε]αῖες αροιῖ ο ῬΠί]οδορμετ Απαχαροταδ, απᾶ Ἠε 
οκργοαβς]γ οἶαβςες Ῥνγοίαροτας η ἴ]πο 5ορΒῖςίς Οοτρίας απἀ 
Ῥνοάῖοις αξ Πανίπρ ππαᾶο Εγοπι 5ορΗΙδίο ΠΙΟΓΕ ΠΙΟΠΕΥ Παπ 
αΠΥ οἴπει ογαΓίδπιαη ν/ΠαϊΡδοενεΓ. 

τὸ 



ΡΙΟ 6ΗΒΥΣΟΣΤΟΜ 

ὃ "Ἡν δὲ καὶ Ῥωκράτης ᾿Αθήνησι πένης ἀνῆρ καὶ 
δηµοτικός, οὐδὲ οὗτος ὑπὸ τῆς πενίας ἀναγκαζό- 
µενος οὐθὲν λαμβάνειν' καίτοι γυναῖκα εἶχεν οὐ 
μισοῦσαν ἀργύριον καὶ παῖδας δεοµένους διατροφῆς 
καὶ τῶν νέων λέγεται τοῖς πλουσιωτάτοις συνεῖναι, 
Ὡὶ » Δ ς - / Ν 

ὧν Φασιν ἐνίους μηδενὸς ἁπλῶς φείδεσθαι πρὸς 
” / αγ) Δ 5 - / Δ Δ 

αὐτόν. ἦν δὲ τᾶλλα τῷ τρόπω κοινὸς καὶ Φιλ- 
άνθρωπος, καὶ παρεῖχεν αὑτὸν τοῖς βουλομένοις 
προσιέναι' καὶ διαλέγεσθαι, περί τε τὴν ἀγορὰν τὰ 

Δ / Δ 2 Δ / 2 Ν πολλὰ διατρίβων καὶ εἰς τὰς παλαίστρας εἰσιὼν 
καὶ πρὸς ταῖς τραπέζαις καθεζόµενος-- ὥσπερ οἱ 
τὰ ὤνια τὰ φαῦλα δεικνύντες ἐν τῇ ἀγορᾷ καὶ 

/ .) λ Δ “. ”/ κ 2 ἤ / 

περιφέροντες ἐπὶ τὰς θύῤας-- εἴ τις ἄρα ἐθελήσει 
πυθέσθαι τι καὶ ἀκοῦσαι τῶν νεωτέρων ἢ τῶν 

ς ”. - - 

πρεσβυτέρων. οἱ μὲν οὖν πολλοὶ τῶν δυνατῶν. καὶ 
ῥητόρων προσεποιοῦντο μηδὲ ὁρᾶν αὐτόν" ὁ δὲ 
προσελθών, ὥσπερ οἱ προσπταίσαντες, ἀλγήσας 
ταχὺ ἀπηλλάττετο. 

2 Ν - 

4 )Αλλὰ δὴ τῶν μὲν θαυμαζοµένων ἐκείνων σοφι- 
-- 2 / ς / Δ . λ Ἂ ΔΝ ολ / 

στῶν ἐκλελοίπασιν οἱ λόγοι καὶ οὐδὲν ἢ τὰ ὀνό- 
µατα µόνον ἔστιν' οἱ δὲ τοῦ Σωκράτους, οὐκ οἶδ᾽ 
ὅπως, διαµένουσι καὶ διαμενοῦσι τὸν ἅπαντα χρό- 
νον, τούτου μὲν αὐτοῦ” γράψαντος ἢ καταλιπόντος 
οὔτε σύγγραμμα οὔτε διαθήκας. ἐτελεύτα γὰρ ὁ 

, 

1 προσιέναι ΕΠιρΡ]ς : προσεῖναι. 
3 τούτου μὲν αὐτοῦ γι ΡΗΙ), τοῦ δι αὑτοῦ (1εε]: τούτου 

δὲ ΡΜ. 

1 ο Οτο 14 ε---4ὔὖ µ. Οτίήας απά Αιοϊρίαᾶςς αἰδο ννεγε 
αΠΙΟΠΡ ἴπε νγεα]ίἉγ αἀπι]τονς οϐ Φοσγαἴες. 

5 ΑἰΠ]είίο 56Ποο!». 
5 Έλενο 15 ΠΟ ΤΟΒΡΟΠ Το ἀομβί ἴ]ο 5ἱποετΙῦγ οῇ ἴ]π]ς »ίαϊο- 

ὅτ4ά 



ΤΗΕ ΕΙΕΤΥ-ΕΟΌΕΤΗ ΡΙΡΟΟΟΒΡΘΕ 

Απά λογο γ΄ας αἶςο Βοογαΐες, α ῬοοΥ ππαπ αἲ ΑἴΠεης 
απᾶ α πΊαπ ΟΕ ἴμε ρεορ]ε. Υο αἶςο ννας ποῖ ἀτίνει Ὦγ 
Ἠϊς Ῥονετίγ ἴο αοεερῖ απγ{ῃῖησ: απᾶ γεῖ Πε Ἠας α 
ΝΊΓε νο Πας πο Παϊτεςα {ου ΠΙΟΠΕΥ., απ αἶςο 5οης νο 
τοεφιγεά 5αρρογῖ, απᾶ. Ῥοεδίάος, Ἠε ἵς σαῑᾷ ἴο Ἠανε 
αδεοσοϊαϊθαά να ἴΠε νεα]λ]εςί απιοπσ {Πε γοιπςσ 
ΠΊΕΠ., 50ΟΠ16 ΟΕ νἨοπα ατα τερογίεςᾶ Το Ἠανο Ρεσταἆάσεα 

ο πα Ἠτετα]]ν ποϊμίησ.,!.  ἨΠονψονεν, 6 γνας ἵπ σεπετα] 
«οοϊαβ]ε ἵπ Πῖς παίιτο απᾶ α Ίονου οἱ Πὶς ΚΙπα., απἆ 

ἵῃ ρατσοπ]αν ο ππαᾶς ΠΙπιςεΙ αοοθδείρ]ε {ο αἲ] νο 
νηςμεᾶ ἴο αρρτοαςἩ απἀ «οΏνεγςε ΥΠ Πίτα, πο οΠΙγ 
ερεπάίπσ Πς εἴπιο ΕοΥ ἴμε πιοςί ρατί αβοιῖ ἴπε πιαν]κεῖ- 
Ρίαςσε, Ῥαΐ νἰείήπο ἴλο ρα]αεείνας 3 απά πρ ἆογνη 
ΠΕαΥ ἴ]μο {αρ]ιες ο6ἴμο ΠΙοπογ-οΠαΏσοευς- “απ {ο ᾖ]κο ἴμε 
Ρεορ]ο νηο ἁἱδρί]αγ ἰλοῖν ρεῖῖγ Ὕναγες ἵπ ἴμο πιατκεῖ 
ο Ῥεᾶᾶ]ε ἴπεπι ἔγοπι ἆοογ {ο ἀἄοοι-- οι ἴπε οἨαποε 
Ὀλαῖ 5οπαθ 9Π6, ΝΠοίΠοΥ γοιπς οΥ ο]ά, πηὶσηῖ νΙςΗ ἴο 
αδίς 5οπιθ αποδίΊοη απά Ἠσαγ Πὶς αΏδννου. ΝΟΥ ἴπεῃ, 
πιοςδὲ οἱ ἴμε ἱπῃιεπία] ρογςοπς απά ργοβοςείοπα] 
«ρθακογς Ῥγεϊεπάθοά ποῖ ενοη ἴο 56ο ΕἨῖπι: Ριαξ νηο- 
ενεν οΕ ἴ]λαί ἀοςογ[ρίίοῃ ἀῑά αρρτοαςἩ Ἠίπη, κε ἴ]οδε 
νο Ἠανε γιο] 5οπηοϊμίπσ ντ] ΓΠεῖτ {οοῖ, σοῦ Παν 
απᾶ 5ρεεά]γ ἀερατίεά. 

Ἠοννενογ. πο τε νογᾷς οῇ ἴ]οξδαε 5ορΗΙςίς, νν]ο 
ΝΟΠ 5ΠΟἩ αππίταίοῃ, Ἠανο Ρροτίσημεά απά ποϊηίπσ 
γοπιαῖης Ῥια{ ἐλείῖγ Παπιος α]οποα.ῦ ο γνοτᾶς οἱ Βοογαΐος. 
{ου 5οΠ16 5ἴΤαηΠρ6 ΤΘΒΦΟΠ., 5Η] οπάγε απ ν]] οπάατα 
{ου αἲ] ἴπλε, ἴμοισ] Τε ΠΙπηςο]{ αῑά ποῖ ντίῖτε ος Ίεανε 
Ῥελμίϊπά Ἠϊπι εἴἴῃεντ α ἰτεαῖῖδο οἳ α ΙΙ. Τη {αος, 

πιεπί: Ῥαΐ, ἴποισῃα οατρτ]ςδίης]γ ΠΠ]ε ος ἴπε Ἱνοτικ οἳ ἴμε 
5ορἡ!ςίς ἶς εχἰαπἰ ἴο-άαγ, νε Ὠανε α Εαν; 54ΠΙΡΙΕΣ. ο.5.. ἴπε 
Ἰποοπιίπι οὗ ΠΗείεπ Ὦν (αοτρῖας (ο. Ὑαπ ἨΠοο]ςε, /κουγαίεδ. 
Νο]. ΤΠ. ΤΟ. Τε α ἔταρπιεπῖί οἳ α ἔαππετα] ογαίἹοπ ὮΥ ἴπο δαππε 
ααἴΠουΥ, απᾶ α ἴγεαϊϊσε, Οπι {ιο «γί Ῥτοδεινεςᾶ ἵπ ἴπε ἨΗΙρρο- 
οταβῖς «οτρα5, ια αἰτῖραῖεὰ ἴο Ετοίαροτας ὮΥ (10ΠΙρεΙΓ7. 
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3 Δ 2 / / ) / Δ δν / 

ἀνὴρ ἀδιάθετος τήν τε σοφίαν καὶ τὰ χρήματα. 
9 Ν ρω ᾖ) Δ » Ὁ ο Ἀ 
ἀλλὰ οὐσίαν μὲν οὐκ εἶχεν, ὥστε δηµευθῆναι--- 

/ ”’ / οὐ 1 - / καθάπερ εἴωθε γίγνεσθαι ἐπὶ τῶν καταδικασθέν- 
ς λ / δὲ ών 1) 10 Δ ΔύΟ ” 

των-- οἱ λόγοι δὲ τῶ ὄντι ἐδημεύθησαν, μὰ Δί οὐχ 
ς ν] » - 3 Ν « ΔΝ / ε) λ / ὑπ) ἐχθρῶν, ἀλλὰ ὑπὸ τῶν φίλων' οὐδὲν μέντοι 
ἧττον καὶ νῦν φανερῶν τε ὄντων καὶ τιµωμένων 
ὀλίγοι ξυνιᾶσι καὶ µετέχουσιν. 

1 ἐπὶ αἀάεὰ ΡΥ Ἠεῖδκο. 
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Φοογαΐες ἀῑοά Ιπίαςίαϊίε ας {ο Ῥοῦμ Πῖς πὴςάοπι απἆ 
Πὶς ερίαἰαο. ὙΥπαὶ ἴποισ] Ίε ας πο οδἰαίε ἰμαῖ οοι]ά 
Ρε πιαάο ραβ]ο Ῥτορετίγ ἴμτοισ]ᾗ οοπβκοα[ίοη---α5 ἴς 
οοπιπιοπΙγ ἄοπε ἵπ ἴλο οαἆςο ΟΕ ΠΊΘΠ Νο Ἠανε Ῥεεῃ 
οοπάεπιπεᾶ ας ονἰπηϊπα]ς---Ἠἱς ννοτάς ἵπ γοα]γ Ἠανε 
Ῥοεπ ππαάε ραβ]ῃο Ῥτορετίγ., ποῖ Ὦγ {οες, (αοᾶ Κποννς, 
Ρα ν Πὶς ΒΊεπάς; πενοτίῃε]εςς, ἴΠοισ]ῃ ἴπεγ αγε 
ενεη Πο’ ποῖ οπ]γ αοοοςείρ]ο {ον αἲ] Ῥιαξ αἷςο Ἠο]ά ἴπ 
Πϊσῃ οσίεεπι, Γευν παεγείαπά ἴποεπι απᾶ Ῥατίακε ος 
Επείν πςάοπη. 
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ΤΗΕ ΗΕΤΓΤΥ:ΡΙΕΤΠΙ ΟΙΘΟΟΕΕΣΠ: 
ΟΝ ΗΟΜΕΕ ΑΝΡ ΡΟΟΚΑΤΗς 

Γν Πῖς ΕΙγίεεπίῃ ἀἰδεοιγδε (5 91) Ώἱο5ρεα]ς ο{ Πανίηρ Ρῖνεῃ 
Ἰπςίγιοίίοη ἁτίπρ Πὶς οχῖ]ε ἴο ϱτοιρς οἳ νο απἀ ἴμτεε. 
ὓε ἀοοιιπιεπί Ῥείοτο τ15. 1 ποῖ αοἰπα]]γ α 5επορταρῃίς τεροτί 
οἳ 56] α Ρτοσεεᾷ(πΡ., αἲ Ἰεαδί ροτίταγς ἴπε πιείποςᾶ επιρΙογεὰ 
Ὦγ Ὠ]ο. ΘΒΙπιῖ]αχ εχαπιρ]εςδ πανε Ῥεεπ ππεί ατεαάγ ἵπ ΟΥ. 91, 
Φ9. 90. ΑΠ 96. Τπ ἴπεςδο, απ Ἱπ οἴπετς Ἰἶ]κε ἴπεπα ἴο Ὦο πιεῖ 
Ἰαΐετ, ]αςί α5 Ιηῃ 6οπιο ἀἰα]οριες οἳ Ρ]αΐο, ἴλετε 15 αἲ Πτδί α 
Ἠνε]γ ἀεθαίο Ῥείϊνγεεη ἴεασπεν απά Ρραρί, αἴεν νησι ἴε 
ἴθασμεν ἴα]λκες Ῥοβδεβδίοη ο8 ἴπε βε]ά απ εχροιπᾶς Πῖς ἆος- 
ἴτῖπε ντα Η]ε ος πο Ιπίεγγαρίίοη ἔτοπα ἴπε ραρ]. Τε τεχἰ 
οϐ Ὠῖο, Ἠονγενετ. ἄοες ποῖ τεγεα] ἴπε ΙάεπΠϊψ οἳ 8ρεα]κει5 
οἴμετ ἴπατ ἴα πιαδίεν Πἰπιδα]{, ἢΓΠϊς πιαγ Ρε τεραταεᾶ α5 α 
ἴοκεπ ἰλαῖ με ἀἴα]οριιε ἶδ απ αιἰῃεπίϊο ἱταπςοτ]ρί οξ απ αοἴπα] 
εχρετίεπσε, ἴ]ςε τεροτίεν Πανῖηπρ Ώεεπ οοποθγπεὰ {ο Ῥτθδεινε α 
τοσοτᾷ οἳ ν]αῖ νγαδ δαϊᾷ απ ἴπε ριαρῖ] Ἱπνο]νεᾶ ἵπ ἴπε αῑς- 
οβδ]οη Ῥεϊπρ οοπδίἀετοὰ οἳ ἴοο Πε «οπδεαπεπςο ἴο ἄεδετνε 
ἵο Ἠανο Πὶ5 παππε τοσοτάςάᾷ. ὨὈῖο οετίαϊπΙγ απαετδίοοὰ ἴπε 
ῬδγοΠο]ορΊσα] αἀναπίαρε ἰπαῖ Ρ]αΐο ἀετῖνεά ἔτοπαι αδίης τεα] 
ῬετδοΠς ας ἴμε ρατηοϊραπῖς Ἱπ Πὶς ἀἰα]οριιες απ οα]1πρ ἴπεπι 
Ὦγ παππε (ο. 6 19). απ Τι 15 Πατᾷ ἴο Ῥε]ενοε ἰμαί 1 Ὀιοῦς 
ἀἰα]οριιες ν/ετε ππεγε Ἰἴεγατγ βοϊοπς Πε ννοι]ά Ἠανε {αϊ]εὰ 
ἴο ανα]] ΠΙΠΙςε]{ οἱ ἴαί αἀναπίαρε. 

Ἔπε ἴπεππε οϐ ἴπε Ῥτοδεπί Τ)δουιτδε ἵ5 ἴπαῖ Φοσγαϊΐες ας- 
. ααϊτεᾷ Πῖς ατὶ αξ α ἴεασπεν {τοπ Ἠοπιε. Τε αΠΟΠΥΠΙΟΙΙ5 

Ἱπίετ]οσμίου 15 δοερίἶσα] ο ἴμπαῖ ροῖπί, οβ]εσίπρ ἰμαῖ Φουσγαῖθς 
ΏΘΥΕΥ πιεί ἨΠΟΠΙ6Γ, απ αἱδο οα]]ϊπς αἰτεπίιοπ [ο ἴε ν]άο 
ἀἴΠετοποε Ῥεϊνψεεπ ἴπε Εαποίοπ οΕ ἴο ροεί απᾶ ἴ]παί οἳ ἴμε 

 ῬΗΙΟΡΟΡΠεΥ. ΑΡίεΓ 5ιοσεβ»β]]γ ἀεπιο]ϊςμίπρ ἴπεσε οὔΏ]ες- 
Ποης., Ὦὶο Ῥτοσεεᾶς ἴο ποῖο οεγίαϊπ Ῥοϊπῖς οἳ γεδεπιρ]αηπος 
Ῥείνεεπ ἨΠοππεγ απ Βουγαῖες---ἴπεῖγ πιοεδίγ, [είν 6οοτη οί 
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υγεα]ίΠ. ἐπεῖν Ιπτετεςί ἵπ οἴπίσα] Ῥτορίεπης, ἐπεῖτ τα ο{ ραταβ]ες 
ου βἶπιῖ]ες αξ νεηῖο]ες οϐ Ιπςίτιοίοῃ. απᾶ ἰπεῖγ πιοίποᾶ οἱ 
εππρ]ογίπς 5ΡρεοῖΠο Ἠππιαπ Ῥεϊπσς {ο Π]ςίταίε ν]τίπες απἀ 
νῖοε». ἜΤο Ὠπῖς Ιαδί-παππεᾷ Ρροϊπί Ὠ]ο ἀενοῖες Ει]]γ α ἰπϊτα οξ 
Πὶς ἀἰα]οσαε. Ηὶς ατρσιπιεηῖς 5εεπῃ Το Πανο 5]εποεά Πὶς Ραρ!], 
{οΥ ἴΠετε 15 πο τε]οΙπάεΓ. 
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ὅδ. ΠΕΡΙ ΟΜΗΡΟΥ ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 

.) Δ / Ν ./ / Ἂ 2 / Επεὶ φαίνη καὶ τἆλλα Σωκράτους ὢν ἐπαινέτης 
καὶ τὸν ἄνδρα ἐκπληττόμενος ἐν τοῖς λόγοις, ἔχεις 
µοι εἰπεῖν ὅτου µαθητὴς γέγονε τῶν σοφῶν' ὥσπερ 
Φειδίας μὲν ὁ ἀγαλματοποιὸς ᾿Ηγίου,' Πολύγνωτος 
δὲ ὁ ζωγράφος καὶ ὁ ἀδελφὸς ἄμφω τοῦ πατρὸς 
᾽Αγλαοφῶντος, ΙΙ]υθαγόρου δὲ Φερεκύδης λέγεται 
διδάσκαλος γενέσθαι, Πυθαγόρας δὲ ᾿Ἠμπεδοκλέ- 
ους καὶ ἑτέρων' καὶ τῶν ἄλλων δὲ τῶν πλείστων 
”/ . α Νλ / α) / » 

ἔχομεν εἰπεῖν τοὺς διδασκάλους τῶν ἐνδόξων ἀν- 
δρῶν, ὅτῳ ἑἕκαστος συγγενόµενος λόγου ἆἄξιος 
] / / « / - 3” / αμ ἐγένετο, δίχα γε ᾿Ἡρακλείτου τοῦ ᾿Εφεσίου καὶ 

ς / ο 3 / ς λ / 

Ησιόδου τοῦ ᾿Ασκραίου. ὁ μὲν γάρ φησιν ποι- 
µαίνων ἐν τῶ Ἑλικῶνι παρὰ τῶν Μουσῶν λαβεῖν” ἐν 
δάφνης ὄζῳ' την ποίησιν, ἵνα μὴ πράγματα ἔχοιμεν 
ζητοῦντες αὐτοῦ τὸν διδάσκαλον: “Πράκλειτος δὲ 
ἔτι γενναιότερον αὐτὸς ἐξευρεῖν' τὴν τοῦ παντὸς 
φύσιν ὁποία τυγχάνει οὖσα, μηδενὸς διδάξαντος, 

Ἡγίου Ο. Μ]]ετ: ἤπου ΟΥ ἵππου. 
3 λαβεῖν ΑγΠΙπΙ : ἔλαβεν. 

ὃ ἐξευρεῖν Ἠεϊδκε: ἐξεῦρε ο: ἐξεῦρεν. 

1 Ῥαιδαπίας (8. 49. 10) αδεοοϊαῖε» Περῖας νηῖῃ Ασε]αᾶας. 
πο τερι{εᾷ Τεασπεν οϐ ΡΠεϊάϊας. 

5 Ατιδίζορποι. ϐ, Ριαϊο, ἀοτσίας 448 η. 
5 Οπ]γ α Γον; ννογὰς οἱ ΠὶΡ ατε εχἰαπῖ. ΠΗΙ5 ἁαῖε ἵ5 5ο] ἴπαῖ 

Ἠο παϊσηῖ πανε Ιπῃβπεποεᾶ Εγίπαρογα5. Ἠονψενετ, ἴπε απο]επῖς 
ν/εγε {οπᾶ οἱ 5εἰΙπρ πρ 516Ἡ τε]αΠοπδΗΙρς. 
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ΕΕ. ΗΕΕΥΡΜΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟὉΟΕΟΕ: ΟΝ 
ΗΠΟΜΕΕ ΑΝΡ ΡΟΟΕΑΤΕΣΡ 

Ππίογ]οεµίογ. 3Ίπος γοι ππακο ἴ ονἰάεπί ἴΠαί οἩἨ 

σεπεγα] οτουιπᾶς γοι ατα απ αἀπίτεν οἱ Βοογαῖος απά 

α]ςο ἴΠαί γοι ατα Π]]εά νηΙ ννοπάει αἲ ἴΠο Πῃαη ας 

γεγεα]ες ἵπ Ἠὶς νγογᾶς, γοι οςπ Τ6]] ππο οΕ ννΙσ] απποΠς 
ἴΠε 5ασες Ἠε γίας α ραρῃς Πας ας. {ου οχαπηρ]ε, 
ΡΠεϊάϊας ἴΠε «ου]ρίου ἵνας α Ραρί οἱ Περίας, απἀ 
Ῥο]γοποίας ἴμε ραϊηίον απά Πὶς Ῥνοί]ου 3 Ίήογς Ρο] 

Ραρί]ς οἱ εἰπεῖν {αΐίμεν ΑσΙαορΠοΠ, απά Ε]ογοσγάες ὃ ἰς 
καἱᾷ {ο Ἠανα Ρεσπ α ἴοασ]μον ο Ργἰμαρογας, απά Βγί]α- 
σοτας ἵπ ἴάγη α ἴεασμεν οῇ Εππρεάοσ]ος απά 5ο Εογῇ]. 
Απᾶ ἱπάσςεᾶ νε ατε αΡ]α το παππθ ἰμο {οασμογς οἱ πιοςῖ 
οἴμεν {απιοις ππεπ---απᾶ ἴο ἴε]] (λτοισῃ απςοοϊαΙοῃ 
ντ ννηοπα εας] Ἠεσαπιε ποζεν/οτίλγ-- νΠ ἴο εχοερ- 
Ποπ οἱ Ηετασ]είίας οϐ Ερῃεςας απ ἨΗοσίοᾷ οἳ Ακογα. 
Ἐον, ἴο 6ρατο ας ἴμε ἴτουδ]ε οβεεεκίπο Εου Εὶς ἴεασβεγ, 
ἨΗοςῖοά 5αγ5 Ίο γεοεῖνεά Ἠΐς Ροοίίο σὐῖ {οπι ἴ]α 
Μιςες ἵπ α ῬγαποἨῃ οἱ Ἰααγε] αξ Ἠε ἵνας ἰοηαάίπο Ἠὶς 
βοο]ςς οἩπ Πε]σοπ. νυμῖ]ε Ἡοτασ]είίις ντ ενεη ΠΟΤΕ 
ογασἵοδηεςς «αγς ἴμαῖ Ἠε ΠΙπιςεΙ{ ἀἰκεονετεά γμαί 
ἴλε παϊιτα ος ἴο αηίνετςε γεα]]γ ἰς νηϊλοαϊ απγΡοᾶγ5 

408, ΤΠεοφοπη 939-399. Πεσῖοᾶ ἵ5 ἴπε βτδί Οτοε]ς τετ ἴο 
εαρρ]ν αιἰορίοσταρῃ]σα] Ἱπογπαίίοη. ΤΗε «Η]ε πιοιπίαΙῃ 
Παπη]οί οἱ Αςογα., ποτίῃ οἱ Ἠε]ίσοση., οὖγες 1ΐς {απιᾶ 5ο]ε]γ ἴο 1δ 
Πανίπρ Ῥθεῃ Ἠὶς Ἠοπιε απᾶ ἴο 5 πποοππρ]πποπίατν. ννογάς 
αροιῖ 1 ἵπ Ἠογχε απ Ώαψς 640: "Ασκρῃ, χεῖμα κακῇῃ, θέρει 
ἀργαλέῃ, οὐδέ ποτ᾽ ἐσθλῃ. 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

καὶ γενέσθαι παρ᾽ αὑτοῦ σοφός. Ὁμήρου μὲν γάρ, 
ὥσπερ τὰ ἄλλα τὰ περὶ αὐτόν, καὶ τοῦτο άδη ον 
τοῖς Ἓλλησιν. ὁ δὲ Σωκράτης ὅτι μὲν παῖς ὢν 
ἐμάνθανε' τὴν τοῦ πατρὸς τέχνην ἀκηκόαμεν' τὸν 
δὲ τῆς σοφίας αὐτοῦ διδάσκαλον οὕτως ὠφελίμου 
καὶ καλῆς γενομένης σὺ ἡμῖν σαφῶς εἰπὲ καὶ μὴ 
Φθονήσῃς. 

Δ. ᾽Αλλὰ τοῦτό γε οἶμαι πολλοῖς εἶναι σαφές, 
ὅστις ἔμπειρος ἀμφοῖν τοῖν ἀνδροῖν, ὅτι Σωκράτης 
τό γε ἀληθὲς 'Ὀμήρου μαθητὴς γέγονεν, οὐχ ὥσπερ 
ἔνιοί φασιν ᾿Αρχελάου. 
αἱ πῶς οἷόν τε τὸν µήτε ξυγγενόµενον Ὁμήρῳ 

μήτε ἰδόντα πώποτε, ἀλλὰ τοσούτοις ἔτεσιν ὕστερον 
γενόµενον Ὁμήρου φάναι µαθητήν, 

Δ. Τί δέ’; ὅστις καθ) Ὅμηρον ἐγένετο, μηδὲν 
δὲ κουσε τῶν Ὁμήρου ἐπῶν ἢ ἀκούων μηδενὶ 
προσέσχε τὸν νοῦν, ἐσθ᾽ ὅπως φήσομεν ἐκεῖνον 
Ὁμήρου µαθητήν; 
Οὐδαμῶς. 
Δ. Οὔκουν ἄτοπον τὸν µήτε ξυγγενόµενον µήτε 

ἰδόντα, τῆς δὲ ποιήσεως ξυνέντα τῆς 'Ὀμήρου καὶ 
τῆς ὅλης διανοίας ἔμπειρον γενόµενον μαθητὴν 
Ομήρου λέγεσθαι' ἢ οὐδὲ ζηλωτὴν οὐδένα οὐδενὸς 
φήσεις τῶν μὴ συγγενοµένων; 

ν ὐκ” ἔγωγε. 
Δ. Εἴπερ οὖν ζηλωτής, καὶ μαθητὴς εἴη ἄν. ὁ 

1 ΑΕί6γ ἐμάνθανε Π)ανὶς ἀε]εῖες λιθοξόος. 
5 Οὐκ αἀάεά Ὦγ Ἠ/αγπιηρίοην. 

1 Εἶτε παὰ Πσιτοὰ [ο 5οπιθ εχἰεηῖ Ιπ {πε ἀοοϊτῖπε οἱ εατ]1εγ 
ΜΠ]εδίαη ΡΗΙΙΟΡΟΡΠΕΥ5, Ραἱ πε Ἱπιροτίαπος νυμ]οι Ἠετας]εῖτιις 
αΜἴασΠεᾶ ἴο 1 ἵῃπ α γαγ Παδίῃας Πῖς Ῥρτοιιᾶ Ῥοαςί. 

5 Η]ς {αϊμεν ΦορΗΏτοπίδοιις Ὕγαςδ α 6α1γεν οΓδἴαϊιεδ. Αοοοτ- 
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τ ρίος Ἠϊπα, απά ἴλαί Ίο Ῥεοαπιε Ὕνῖςε Ὦγ Ἠὶς οἵνη 
εβοτίς.! Ας ἔον ἨΗοπιεχ, ἰλίς Ροϊηῖ, Ἰκο ενοειγἰλίπο 
εἷςε οοπηθοίεά ντ Ἠϊπι, ἰς οΏςοιχα {ο ἴλμο (ἀατεε]ςς. 
Ῥιΐϊ ν]ε Ἶνε Ἠανε Ἠεατά ἴλαί Ῥοογαίες ἃξ α ὮοΥ 
εἰπάιεά ἴλε οα]ΐπο οϐ Πὶς ΓαίΠπεν," Ῥε 5ο σοοᾷ ας ἴο 
161] τις οἰεατ]γ Ἱν]ο ννας Πῖς ἴδεασμεν ἵπ ἴμο νὶςάοπα 
νησι Ώας Ῥτονεά 5ο Πε]ρέα] απᾶ ποβ]ε. 

12ιο. ΥΝἨΥ. Πῖς ἰς Ρ]αΐπ., Τ Ππασῖπε, ἴο ΠΠάΠΥ Ρεορ]ο, 
Ρτονίᾶεᾶ Όπεγ αγο απηί]ίαν νηεη. Ῥοἳ]ν ΠΠΕΠ. ΠΔΠΙΕΙΥ. 
Ὠναί Βοσχαξος ἐς ἵπ γαζἩ α ραρί] οἱ Ηοπποεν, απά ποῖ ος 
Ατοβε]αῦς. αξ 5οπιε 5αγ.ὃ 
-απί. Απά Ἰον ο. 1 ροςςίβ]γ Ῥε εαἰα ἴἶπαί ἴΠε π]απ 
νο παϊτμεν πιεί ΗοΠΙεγ ΠΟΥ ενεγ σαν’ Ἠίπῃα, Ὀαἳ Ἠνεά 
50 ΠΙΑΠΥ γ6ατς Ἰαΐεγ, ν/ας α ραρῖ] οῇ Ηοιπουν 2 

1ο. Ἠπαϊ οἳ ἴτ ᾖΒιαρροςίϊπσ ἃ ΠΠ Ἰναά ἵῃ 
Ἠοπιεγ ἆαγ Ῥαί Παὰ οστά ποπε οἳ ἴ]ε ροείγ ος 
Ἠοππεχ, οἳ, 1 Ώς Πας Ἠεατα, Πα οἵνεῃ ποπε οἨ ΤΕ Πῖς 
αἴζεπ[ίοη, «Πα]] νο Ὄε αΡίε [ο 5αγ Πε ννας α ραρί] ος 
Ἠοππςτ 2 

1πί. Ἑγ πο ΊπδαΠς. 
1λιο. Τπεπ Τι ἵς ποῖ αὐςιγά ἴλαί ἴἶλο πιαηπ πο 

πεϊίῃον πεί ΠΟΥ δαν’ ἨΠοπποεγ απά γεί απάεγείοοςά Πς 
Ροείχγ απά Ῥεσοαππο [απηί]αν γα αἲ] Πὶς ἔΠοισ]ί 
εΠοι]ά Ῥο οα]]εά α ραρί] οἱ Ηοπιεγ: οἨ νι] γοι σϱο 5ο 
{αγ ας {ο πιαϊη{αίη ἴλαῖ πο ΟΠ6 ο. Ῥο α Ζ6α]οιις Εο]]οννεν 
οἱ αΏγοπο ντ νηοτη Ἐς Ίας πενεν Ῥεεῃ αθςοσία τες 2 

Ππί. Νοϊ 1. 
Πιο. Τε. 1 α {ο]]ονγεχ, πε νγου]ά αἶξο Ὦε α ραρί]. 

1ης ἴο ἰταΙίοηπ α ϱτοιρ ος ἴπο (Ἴγασες οαγνεᾷ Ὦγ Βοσγαῖες 
είοοὰά πεατ ἴπε επίταποε ἴο ἴπε Αοτορο]ϊς. 

ὃ Ῥϊοσεπες Ταετῖῖις (9. 16) τεροτῖς ἴπαί Ατοπε]αϊς ἵνας α 
Ῥαρί] οἳ Απαχαροτας απ α ἴεασπετ οϐ Φοσταΐο». Ἠίς ἰεποί 
Όπαί εἰπίσα] θἰαπάσταᾶς ατε ἆπα, ποῖ ἴο Ναΐπτε, Ῥιαῖ ἴο οΟΏνεη- 
Πο ἶ5 οετίαῖη]ν ἀἰαππείτῖοα]]ν ορροδεᾶ ἴο ἴε ΡΠΙΙΟ5οΡΗΥ ο 
ΦΟΟΥαἴε5. 

9δο 



ΡΙΟ ΟΠΒΥΞΟΡΤΟΜ 

γὰρ. ζηλῶν τινα ὀρθῶς ἐπίσταται δήπου ἐκεῖνον 
ὁποῖος ἣν καὶ μιμούμενος τὰ ἔργα καὶ τοὺς λόγους 
ὡς οἷόν τε ἐπιχειρεῖ ὅμοιον αὑτὸν ἀποφαίνειν. 

ὅ ταὐτὸ δὲ τοῦτο καὶ ὁ µαθητὴς ποιεῖν ἔοικε' μιμού- 
µενος τὸν διδάσκαλον καὶ προσέχων ἀναλαμβάνει 
τὴν τέχνην. τὸ δὲ ὁρᾶν καὶ ξυνεῖναι οὐδέν ἐστι 
πρὸς τὸ μανθάνειν' πολλοὶ γὰρ καὶ ὁρῶσι τοὺς 
αὐλητὰς καὶ ξύνεισι καὶ ἀκούουσιν ὀσημέραι, καὶ 

202 ἍἊ 2 - - ϱ) α ιά Αα Ἂ λ 
οὐδ᾽ ἂν ἐμφυσῆσαι τοῖς αὐλοῖς δύναιντο, οἳ ἂν μὴ 
ἐπὶ τέχνη μηδὲ προσέχοντες ξυνῶσιν. ἀλλ᾽ εἴ γε 
δυσωπῇ μαθητὴν "Ὁμήρου τὸν Σωκράτην καλεῖν, 
ζηλωτὴν δὲ µόνον, οὐδέν µοι διοίσει. 

ϐ ᾿ἸΕμοὶ μὲν οὐχ ἧττον παράδοξον τοῦτο ἐκείνου 
δοκεῖ. "Όμηρος μὲν γὰρ ποιητὴς γέγονεν οἷος 
οὐδεὶς ἄλλος' Σωκράτης δὲ φιλόσοφος. 

5 ϱ Δ ” Δ » / ”/ Ἂ Δ, Ἠζεν' οὕτως μὲν οὐδὲ ᾿Αρχίλοχον εἴποις ἂν 
“Ομήρου ζηλωτήν, ὅτι μὴ τῶ αὐτῷ µέτρῳω κέχρηται 

2 ς μ / 2 » ς / Ν / .] ΑΝ) 

εἰς ὅλην τὴν ποίησιν, ἀλλ᾽ ἑτέροις τὸ πλέον, οὐδὲ 
Στησίχορον, ὅτι ἐκεῖνος μὲν ἔπη ἐποίει, Στησίχορος 
δὲ μελοποιὸς ἦν. 

7 ἨἹΝαί' τοῦτό γε ἅπαντές φασιν οἱ Ἕλληνες, Στησί- 
{ / λ / Δ / 

χορον ᾽Ὀμήρου ζηλωτὴν γενέσθαι καὶ σφόδρα γε 
ἐοικέναι κατὰ τὴν ποίησιν. Σωκράτης δὲ κατὰ τί 
σοι δοκεῖ 'Ομήρω ἐοικέναι; 

Δ. Τὸ μὲν πρῶτον καὶ µέγιστον κατὰ τὸ ἦθος. 
” / Ν .) - 3 Ν .. . λ 2 / οὐδέτερος γὰρ αὐτοῖν ἁλαζὼν ἦν οὐδὲ ἀναιδής, 

1 Ἔμοε αποπγτποις ἴγεα[ῖδε, ἄε δθηὑπιίαίε (19. 8), οα]]5 ῬοίἩ 
ΦἱεβίοΏογιι5 απᾶά Ατοζιιοσμιις ν πιοδῖ Ποπιοτ]ς,᾽᾿ απᾶ ΦΙπιοπΙάες 
ἄταρς. 61) 5αγς ἴμαί ἨΠοππεγ απά Ῥβϊεδίοποτας ''"δαπρ ἴο ἴπε 
ῬεοΡρ[ες.. ΑτοπιιοσμιΙς, ἴπε περιίεὰᾷ Ἱηπηνεπίοτ οἳ Ἱαπιρία 
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ΤΗΕ ΕΙΓΤΥ-ΕΙΕΓΤΗ ΡΙ2ΟΟΙ ΠΣΕ 

Έουχ νἼοενεγ τεα]]γ {ο]]ουνς απγ οπο αγε]γ Κποννς ν]αῖ 
ἴλαί Ῥεγεοῃ ννας Ἰκε, απἀ ὮΥ Ἱπηίαίίπο Πὶς αοῖς απά 
πγοχᾶς Ἠε ἐτῖες αξ Ὀο5δί ο οαΠ ἴο Ἱπακο ΗΙΠΙςεΙ{Γ ]]κα 
Ἠίῃ. Βιαΐ ναί ἴς Ργοοῖςε]γ, Τζ 5εεπης, ν]αῖ ἴ]πο ραρί] 
ἄοες-- Ργ Ἱπηαίίπο Πῖς ἴεασπεν απά ραγίησ Πεεᾶ ἴο 
Ἠΐπα Ἠε ἐπίες {ο αοφαἶτα Ες αγ. ΌΟπ ἴλμο οἴμεν Παπά, 
«οεῖησ ρεορ]ε απἆ αρεοοϊαίπο ντ] ἴπεπαι πας ποϊῃίπς 
ἴο ἆο νηϊ Πε Ῥτουεςς οἱ Ιοανηῖηο.. Ἐον Ἰπςίαπος, 

ΠΠΔΠΥ Ῥεγδοπς ποῖ οΠ]γ 5εε Ρρίρενς Ῥαῖ αςςοσϊαϊο νΗ 
απά Ἠεαν ἴΠεπι ονετγ αγ, απἀ γεῖ ἴεγ οοι]ά ποι 
ενεπ Ρον οἩ ἴλμα ρίρες απ]εςς ἴΠεγ αφκοσοϊαϊαο ν(]ι 
Όλα Ρίρενς {ου Ργο[εςςίοπα] επἆς απά ραγ ςἰγὶοῦ θες. 
Ἠοννενοετ, 1 γοι εΕγίπ]ς {οπα οα]]πο Ῥουγαίες α ριρί] 
οἱ ΗοπιοΥ, Ραἳ ννοι]ά Ργείεν {ο οα]] Πίτα ]αςί α Γο]]οννοῦ, 
1 νν]] π]ακκα πο ἀἴῄεγεπος ἴο Π]ο. 

1πί. ΝΗΥ., ἴο ΠΙΥ νναγ ο Ὠπ]άπο, ἴ]ε οΠο 566Πῃ5 
πο Ίεςς εαγρηϊίηπσ Παπ ἴμα οἴμεν. Εον Ποπιεν ας 
Ῥτονοεά ἴο Ῥο α ροεῖ γἰλοιῖ α ρεεΥ, νπεγοας Ῥοσγαῖες 
6 α ΡΗΙΟΞοΡΗοΥ. 

Ίριο. ειν νε]: οἩἨ ἴμλαῖ Ῥηϊποῖρ]ο γοι νου] ποῦ 
οα]] 6νεπ Ανγοηιιοσμις α {ο]]οννεν οἳ ΗοπιοΥ., Ῥεσοααςα 
Ίο Ίας ποῖ αςεςά ἴ]ε «απο πιθίτο ας Ποπιοεγ΄ς {οΥ αἲ] Πΐς 
Ροείτγ Ραΐ ας αςοά οἴμεν πιεῖτος {ου ἴ]οα πιοςί ρατί : 
που νοι]ά γοι σα] Διεδίομογας Ἠὶς Γο]ονγεν οἴἴμον, 
Ῥεσααςθ, ὙΥμΙ]ο ἨΗοιπεν οοππροςεᾶ ορίο Ροείτ}, Βίεςί- 
οποτας γνας α ππε]ίο ροεῖ.1 

Ππί. Ὑες Τ ννοι]ά: αἲ ἴο (πτεεκς αστεε οἩ ἠλπίς, 

πα Φιαρδίοµοτιας ννας α {ο]]ονύον οἱ ΗΠοππεν. απᾶ Ιπάδεά 
ἶς νουγ ]κα Ἠϊπι ἵπ Ἠὶς Ῥοεί[ῖο ατί. Ῥαϊ νηετοίη ἆοος 
Φοσγαΐες 5εεπῃ το γοι ἴο ταςθπηΡ]ε ἨΗοπηςε ὃ 

Πίο. Εςί απά {οτοεπιοςί. Ὠο τοδοπιβ]ες Είπα ἵπ Πὶς 
οματαοῖενγ; {οτ παϊμεν ο{ ἴμε νο ἵας Ῥοαξίέα] οἳ 

γετδε, αδεά α νατὶείγ οῇ πιαείτες, Ἠὶς πεατεδί αρρτοαςὮ ἴο ἴ]α 
νετδε ο{ Ποιπεν Ρεϊπρ ἴ]ε εΙερίας ἀῑδίΙεΙ. 

νο], 1ν ο 28ο 



ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ο ει / -- ο μ ὥσπερ οἱ ἀμαθέστατοι τῶν σοφιστῶν. "Όμηρος μὲν 
γὰρ οὐδὲ ὁπόθεν ἦν εἰπεῖν ἠξίωσεν οὐδὲ ὤντινων 

/ .) λ ϱ .) ΔΝ . -. 2 ΔΝ ϱ 9 

γονέων οὐδὲ ὅστις αὐτὸς ἐκαλεῖτο. ἀλλὰ ὅσον ἐπ 
ἐκείνῳ καὶ τὸ ὄνομα ἠγνοοῦμεν ἂν τοῦ γράφαντος 

8 τὴν Ἐλιάδα καὶ τὴν ̓Οδύσσειαν. Σωκράτης δὲ τὴν 
μὲν πατρίδα οὐχ οἷός τ᾽ ἦν ἀποκρύψφασθαι διὰ τὸ 

/ θ Ν Δ ὃ . ὃ / ) Ν 2Α0 ήῤ μέγεθος καὶ τὸ σφδὲ ρα ἐν όξους εἶναι τὰς ἠνας 
καὶ τῶν Ἑλλήνων ἆ ἄρχειν κατ ἐκεῖνον τὸν χρόνον’ 
οὐδὲν δὲ πώποτε εἶπεν ὑπὲρ αὑτοῦ μέγα οὐδὲ 
προσεποιεῖτο σοφίαν οὐδεμίαν, καίτοι τοῦ ᾿Απόλ- 
λωνος χρήσαντος ὡς εἴη σοφώτατος Ελλήνων καὶ 

αλ. - λ σολ Ν / σι βαρβάρων. τελευταῖον δὲ οὐδὲ τοὺς λόγους αὐτὸς 
κατέλιπε γράφας, καὶ ταύτῃ γε ὑπερέβαλε τὸν 
Ὅμηρον. ὥσπερ γὰρ τὸ ὄνομα τὸ ἐκείνου παρ᾽ 
ἑτέρων ἀκούοντες ἴσμεν, οὕτω καὶ τοὺς λόγους 
τοὺς Σωκράτους ἄλλων καταλιπόντων. οὕτως ἄγαν 
κεκολασµένω ἤὔστην καὶ ἐσωφρονείτην ἄμφω τὼ 
ἄνδρε. 

9. πειτα ὑπερεῖδον κτήσεως χρημάτων ὁμοίως 
Σωκράτης τε καὶ Όμηρος. πρὸς δὲ τούτοις ὑπὲρ 
τῶν αὐτῶν ἐσπουδαζέτην καὶ ἐλεγέτην, ὁ μὲν διὰ 
τῆς ποιήσεως, ὁ δὲ καταλογάδην' περὶ ἀρετῆς 
ἀνθρώπων καὶ κακίας καὶ περὶ ἁμαρτημάτων καὶ 
κατορθωµάτων καὶ περὶ ἀληθείας καὶ ἀπάτης καὶ 
α / ς Δ Δ ϱ . / 

ὅπως δοξάζουσιν οἱ πολλοὶ καὶ ὅπως ἐπίστανται 
οἱ φρόνιµου. 

Καὶ μὴν εἰκάσαι καὶ παραβαλεῖν ἱκανώτατοι 
ήσαν. 
Τοῦτο μὲν θαυμαστόν, εἰ ταῖς Ὁμήρου παρα- 

βολαῖς πυρὸς καὶ ἀνέμων καὶ θαλάττης καὶ ἀετῶν 
1 αὐτὸς ΑΤΠΙΠΙ: αὐτοῦ ΟΥ αὐτοῦ. 

Σ κακίας καὶ περὶ ΑΤΠΙΠΙ: περὶ κακίας καὶ. 
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- ΤΗΕ ΕΙΓΤΥ-ΕΙΕΤΗ ΡΙ5ΟΟΙ ΒΡΕ 

Ῥχασεῃ, ας Πε πιοςί ἰοπογαπί οἱ ἴλο 5ορΗ!ςίς απο. Ἐου 
Ἰηξδίαποε, Ηοπιεγ αῑά ποῖ ενεπ ἀείση ἴο,ἴο]] ππεπος ια 
οαπΏ8, ΟΥ Ψο Ὑστα Πῖς ρατεηίς, οἳ γνηπαῖ Ἠε Ππηςα]{ 
γνας οα]]εά. Οπ ἴπε οοηΠίτατγ, 5ο ΤαΥ αξ Ίο ν/ας 6ΟἨ- 

οεγποες νε «Ποι]ά ποί ανα ἸΠον; μα παπιο οἱ ἴμθ ΠιαἨ 
νο νντοίε ἴπε ΠΙίαά απιᾶ ἴ]ε Οάψακεη. Ας {ου 3οογαῖες, 
νγηῖ]ε ηο οοι]ά ποῖ ππακο α 5οογοί οἱ Πῖς {αἴλποτ]απά 
Ῥεσαιςε οἱ Τὲς οτεαΐπεςς απά Ῥοεσααςο ΛίΠοης ἵνα 
εχοθοά(πρ]ν {απιοις απά ἀοπαϊπαϊεά ἴπο (τοεκς αἲ 
ἴλαϊ Ρογίοἆ, γεῖ Ίε πονεγ σαϊᾷ απγ{μῖπς Ροας{{α] αροιῖ 

Πήπηςε]ῇ ον ]αἱᾳ οἰαίπαι ἴο απγ νήκάοπα, απᾶ γοῖ ΑΡο]ο 
ας «οἰεπιπ]γ ἀοσ]αγοὰ Ὠιναῖ Ίο ἵνας γνίςοςε ΠΟΤΟ α]] 
(πτασκς απά Ῥατραρίανς  Άπά Απα]ν. 80ου α.ασς αιαά 
ποῖ ενεπ ραῖ Πὶς νοτᾶς ἵπῖο νο απια Πϊπιςο]Ε 

Ῥεαιεα!ί] ἔποπα {ο ροξδίοπϊγ. απ ἴπ Ἠκς Ίο ουιζτά 
Ἠοππεν. ον ]αςί αξ νε Κπον ἴμο παππο οῇ ΗοπιοΥ ΡΥ 
Ἠεατίπο 1 ἔγοπα οἴμοενς, 5ο ἴοο νο Κπονν ἴ]λο ννογάς οξ 
ορ. Ῥεσαιςα οἴμοενς Ἠανε ]εξς τμεπα {ο ας Τις 
ΡοίΙἩ νγετο εχοθεἴπρ]γ «ο γοςϊγαϊπεςά απιά πιος»ί. 

Ασαἴπ., Ροῦ] βοοταῖες απᾶ Ηοππογ α]κο «οογπος ἴ]α 
αοηιιἱςΙίοη οἱ ννοα]μ. Βερίάες. ἴεγ Ώοῖ] ννεγε ἆο-] 
νοῖεά ἴο ἴλμε 6αππε επᾶς απά «ροκο αβοιαί ἴλμο 6απιεα 
Ὠμπος, ἴπο οπο ἴμτοιρῃ ἴΠο ππείαπα οΕ Ἠΐς νουςα, ἴλλο 
οἴμεν ἵπ ρτοδε--Παπιαπ νγίας απ νίοςο, αοἴίοης Ὕτοπς 
απᾶ αοἴῖονς τση, γαλ απ ἀεσοῖῖ, απ ον ἴπεα 
πηαςςες Ἀανα οπ]ν ορίπίοης. γΠΙ]α ἴ]ο νε πανα ο. 
Κπον]εᾶρο. 

Εαντίμενππογε, ἴπεν νογο πιοςί εβεοίίνε αἲ πιακίπρ 

εἰπηῖ]ες απά οοππραχΊδοης. 
Ππί. Της 15 Ιπάεεᾶ ςατρεϊδίηςσ, 1 νι Ποπιεγς 

οοπιρατίδοης οἱ ἤγε απά ν]πάς απἆ 5εα απἆ εαρ]ες απἀ 

1 08, Ρ]αΐο, 4ροΐοσφη 91  ἀνεῖλεν οὖν ἡ Ι]υθία µηδένα σοφώ- 
τερον εἶναι. 

Σ 04. ΟΥ. δ4. 4. 

9δτ 
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ΡΙΟ 6ΗΠΗΒΥΞΟΞΤΟΜ 

3 / 1 / η ο 2/ Φ καὶ ταύρων καὶ λεόντων καὶ τῶν ἄλλων, οἷς 
ἐκόσμησε τὴνν ποίησιν Ὅμηρος, σὺ παραβαλεῖν 
ἀξιώσεις τοὺς Σωκράτους κεραµέας καὶ τοὺς: 
σκυτοτόµους. 

”/ οἱ / Δ ΔΝ ε] / Δ. Εἴπερ γε, ὦ µακάριε, καὶ τὴν ᾿Αρχιλόχου 
ἀλώπεκα τοῖς λέουσι καὶ ταῖς παρδάλεσι παρα- 

/ Δ ε) ν Ἂ Δ Δ » - βάλλομεν καὶ οὐδὲν ἢ μὴ πολὺ ἀποδεῖν φαμεν. 
ἀλλὰ γὰρ ἴσως καὶ τῶν ᾿Όμήρου τὰ τοιαῦτα ἄπο- 
δοκιµάζεις, ὅπου µέμνηται ψαρῶν ἢ κολοιῶν ἢ 
ἀκρίδων ἢ δαλοῦ ἢ τέφρας ἢ κυάµων τε καὶ ἐρε- 
βίνθων ἢ λικμῶντας ἀνθρώπους πεποίηκεν, ἀλλὰ 
ταῦτά σοι δοκεῖ τὰ φαυλότατα εἶναι τῶν Ομήρου": 
μόνους δὲ θαυμάζεις τοὺς λέοντας καὶ τοὺς ἀετοὺς 

᾿καὶ τὰς Σκύλλας καὶ τοὺς Ἠύκλωπας, οἷς ἐκεῖνος 

12 

ε / λ 2 / ς ς / Δ ἐκήλει τοὺς ἀναισθήτους, ὥσπερ αἱ τίτθαι τὰ 
παιδία διηγούµεναι τὴν Λάμιαν. καὶ μὴν ὥσπερ 
Ὅμηρος διά τε μύθων καὶ ἱστορίας ἐπεχείρησε 
τοὺς ἀνθρώπους. παιδεύειν, σφόδρα ἐργώδεις ἐ ὄντας 
παιδευθῆναι, καὶ ο. πολλάκις ἐχρῆτο τῶ 
τοιούτω, ποτὲ μὲν σπουδάζειν ὁμολογῶν, ποτὲ 
δὲ παίζειν προσποιούµενος, τούτου ένεκεν ἵν 
ἀνθρώπους ὠφελοῖ”. ἴσως δὲ προσέκρουσε τοῖς 
µυθολόγοις καὶ τοῖς συγγραφεῦσιν. 

2 / ” Δ Δ Δ / Ἂ - Ἂ 

Οὐ τοίνυν οὐδὲ τοὺς περὶ Γοργίαν ἢ Πῶλον ἢ 
Θ / Ἂ 1 / Ἂ ΛΠέ Ἂ Εὐθύ 

Πρασύμαχον ἢ ῥόδικον ἢ Μένωνα ἢ Εὺ ύφρονα 
ἢ "Ανυτον ἢ ᾿Αλκιβιάδην ῆ Λάχητα µάτην ἐποίει 
ο. ἐξὸν ἀφελεῖν τὰ ὀνόματα" ἀλλὰ Ίδει 

1 τοὺς ἀε]είεά Ὦν Ὠϊπάοτ{. 
3 ἵν᾽ ἀνθρώπους ὠφελοῖ Ατηϊπι: ἀνθρώπους ὠφελεῖ. 

1 ΑγοπιοσΠιις ννας {αππεὰ {οτ Πῖδ Ῥοαδί ἔαρ]ε, 93οππθ 
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ΤΗΕ ΕΙΕΤΥ-ΕΙΕΤΗ ΡΙ5ΟΟΟΒΡΕ 

Ριι]]ς απά Ἰοπς απἀ 5ο {ονίμ, ἤραγος υΗ ννΠίοἩ πε 

αάογπεςᾷ Πῖς ροείτγ., γοι «α]] 5εο Πἴ ἴο οοππραγε Ίο 

Ροΐΐενς απἆ οοΡρ]οτς ο 3οογαἴοδ. 
Ίριο. Τ 5πα]]., πιγ ἆσαν Γε]]ον, «ἶπος Ἱπάσος νο οΟπῃ- 

Ῥατο ἴμε {οκ οἩ Ατοηήοσμας ἲ να ἴο Ποπς απ 
Ιεορατᾶς οἱ ἨΗοπιεγ απά ἆεο]ατο 1 ἴο Ῥο ποί αἲ α]]. 
ΟΥ πο ΠΙΠΟΠ. ἱπ[οτίου..  ΠονονοΥ, ρετμαρς γοι ἀἱξαρ- 
Ῥτονε αἱςο οἳ 5ο Ηοπιογίο αΙπι]]ος ας ἴποςο ἵπ νυΒΙοἩ 
πε τείενς {ο δἰατ]ίπος ος ἆαννς ο Ἰουυςίς ου α βγεργαπά 
ΟΥ α5Πος οΥ Ῥεαπς απᾶ οἨίοκρεας, ο ἴΠο οπς ἵπ ν/ίο 
ο ας ἀερίοίοά πποπ νππονῖς - Ῥετπαρς ἴλοςε 
5εεπι ἴο γοι ἴο Ῥε ἴμο πποςί ἱπβογίου Ῥογίοις οἱ 
Ηοππεγς ννοτ]ς, ν]ο γοι αἀππίτο οπ]γ Ἠὶς Ποπς απά 
εαρ]ες απά Βογ]]ας απά Ογο]ορες, ντ ννΠίοἩ Ίο ννας 
νοπῖ ἴο Ρεσταῖ]ε «ἴαρίά Ῥεορ]ε. Πιδί ας πινςες Ρεσιῖ]ε 
ομι]άτεη ντἩ ἰα]ες οἳ ἴπο Ταπιία. Ιπάσεά, α5ί ας Ἱ 
Ηοπιεν ἴΠτοισῃ πιγίῃς απά Πἰςίοτγ απαοτίοοκ το ἵῃ- 
εἰγιοῦ Ἠππιαη Ῥεΐπσς, νο απο νου ἴγοιβ]εξοπιο ἴο 
Ἰηςίτιοί, 5ο αἶςο Βοοταΐίες ο{ίοπ 5αά ἰΠίς «οτί ος ἆο- 
νίσε, δοπιείπηες αἀπηἰἔπο ἰΠαῖ Ίο γνας ἵπ οαγποςί απἀ 
εοπιείίπιες Ῥγεϊοεπάϊπσ {ο Ῥο Ἰοκίπα, να ἴΠο αἶπι ο 
Ῥεπεβίῖπσ ππαπ]κίπς---ἴποιρη ἵπ 5ο ἀοΐπς ο ρετῃαρς 
61ης Ιπῖο οοπβΙοί η παγ{μο]ορίςίς απ Πἰςίοτίας." 

Ασαίπ, Τξ ννας πο νυηποιϊ οοπδοίοας Ῥιγροδο ἴλαί 
Ἡο 5 τερτοςεπίεᾶ (αοτοίας ογ Ῥο]ας ου ΤἩταδγππασμας 
ος Ρτοβῖοις ον Ἀίοπο ο. ΠπίμγρΗτο ον Αηγίας ου 
Α]οϊρίαάοες οἱ Γμαοηπος ας 5Ροεακίπο, πμοη Πο πιἰσηἰ 
πανε οπτίεά πεί Ππαππος: οἩἳ. ἴπε οοΠίτατγ, Ίο 

Εγαρπιεπῖς οἳ Πὶς '' {οχ απο ἔουπά ἵπ Εάπιοπᾶς, Γ1εση απιά 
Ἱαπιδις, ΠΠ. Ρ. 145. Τ.0.Τ.. 

2 Πμαα 5. 499-500 απα 19. 688-σθ2. 
5 Ἑ απιῖα να 5αρΡροδεᾶᾷ ἴο Ῥε α ἀἰδαρροίπίεά πιοίῖῃετ νο 

ψεπῖ αροιῖ 5ἴεα]πρ ομΙ]άτεῃ. 
4 Ῥεσαιιςο Πε ἴοο]ς Ιροετί]ος νηἴῃ ἐποαῖν πιαϊοτία] 5 
δ Ῥ]ο, Ἰ]κε Γλιοῖαη, Ἠετα Ῥ]επάς Ιἵπ οπε Φοσγαῖες απ Ῥ]αΐο. 

989 



15 

14 

ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

τούτῳ καὶ μάλιστα ὀνήσων τοὺς ἀκούοντας, εἴ πως 
ξυνεῖεν' ἀπὸ γὰρ τῶν λόγων τοὺς ἀνθρώπους καὶ 
ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων τοὺς λόγους ξυνορᾶν οὐ ῥάδιον 
ἄλλοις ἢ τοῖς φιλοσόφοις καὶ τοῖς πεπαιδευµένοις. 
οἱ δὲ πολλοὶ µάτην οἴονται τὰ τοιαῦτα λέγεσθαι καὶ 
ὄχλον' ἄλλως καὶ φλυαρίαν ἡγοῦνται. Σωκράτης 
δὲ ἐνόμιζεν, ὁσάκις μὲν ἀλαζόνα ἄνθρωπον εἰσάγει, 
περὶ ἀλαζογείας λέγειν’ ὁπότε δὲ ἀναίσχυντον καὶ 
βδελυρόν, περὶ ἀναιδείας καὶ βδελυρίας" ὁπότε δὲ 
ἀγνώμονα καὶ ὀργίλον, ἀγνωμοσύνης καὶ ὀργῆς 
ἀποτρέπειν. καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁμοίως τὰ πάθη 
καὶ τὰ νοσήματα ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων τῶν 
ἐχομένων τοῖς πάθεσιν ἢ τοῖς νοσήµασι σαφέστερον 
ἐδείκνυεν ὁποῖά ἐστιν ἢ εἰ τοὺς λόγους ψιλοὺς 
έλεγε. 

Δοκεῖ δέ µοι καὶ τοῦτο παρ) "Όμήρου λαβεῖν. 
καὶ γὰρ ἐκεῖνος, ὅταν μὲν διηγῆται περὶ Δόλωγος, 
ὅπως μὲν ἐπεθύμησε τῶν ἵππων τῶν ᾿Αχιλλέως, 
ὅπως δὲ τοὺς πολεµίους ἀποφεύγειν δυνάµενος 
ἔστη τοῦ δόρατος ἐγγὺς παγέντος καὶ οὐδὲν αὐ- 
τὸν ὤνησε τὸ τάχος, ὅπως δὲ ἐβάμβαινεν ὑπὸ τοῦ 
δέους καὶ συνεκρότει τοὺς ὀδόντας, ὅπως δὲ ἔλεγε 
τοῖς πολεµίοις, οὐ µόνον εἴ τι ἐρωτῶεν, ἀλλὰ καὶ 
ὑπὲρ ὧν μηδεὶς ἐπυνθάνετο-- καὶ γὰρ τοὺς ἵππους 
ἐμήνυσε τοὺς Ὀρᾳκικοὺς καὶ τὸν 'Γῆσον, ὃν οὐ- 
δεὶς δει ἀφιγμένον-- ταῦτα δὲ λέγων οὕτω σφό- 
ὃρα ἐναργῶς οὐ περὶ δειλίας ὑμῖν καὶ φιλοδοξίας 
δοκεῖ διαλέγεσθαι; 

1 ὄχλον] ὕθλον ΝΠεῖδεν. 

Σ Τ.ει, πε τεπιαχ]κ5 οΕ ἴ]λε παῖπου ραγΠοΙραπίς Ίπ Τε ἀϊα]οριια. 
5 Ἔλε Ώο]οι ερίδοςε ἵ5 {ουπά ἵπ {αά 10. 999-464: 
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Κπενν ἴλαί ὮΥ είς ἀθενίοε πιοςί ο α]] Τε ννοι]ά Ῥεπεβί 
Ἠὶς πεατενς, 18 Ρογοπαπος ἴΠεγ σταξςρεᾷ ἴμε ροίἰπῖ: {ου 
ἴο οοπαρτεβεπά Ἠαπιαπ Ῥείηπσς ἔγοπι πείς ννογᾷς, ΟΥ 
ὨΠπείγ ννογτᾶς ἔγοπι ΕΙΠια Ρεΐπσς, ἶ5 ποῖ αη ο85γ ἴαςκ 

{ου απγ Ῥαῖ ῬΠί]οξορβενς απἆ οιοαξεά Ῥεγδοής. ΌΟπ 
Ὠμο οἴμεν Παπά. πιοδῖ πἹεη 5ἹΏροςε ἴμαί 5αοἩ ἴτεπις 1 
αγο Ῥιγροσε]εςς, απά ἴλογ τεσατά ἴΠεπα αξ πΊογο νεχα- 
Ποπ απᾶ ποήξεηςε. ΒΡαΐῖ Βοογαῖος Πε]ά ἴ]αί, ονετγ 
Ἠπηε Ίε πίτοᾶισες α Ροαςί{α] ππαπ, Πε ἶς «ροακίπο οἑ 
Ροαδί{α]πεςς; ονενγ ἴἴπιο ηο Ιπίγοάασος α «Παπηε]οςς, 
ἸοαΐἩςοπιε πιαἩ, Ἠο {5 «ροακίπο οἳ «Παππθ]οδςποςς απ 
ἸοαίἩξοπιεπεςς: ΘΝΕΥΥ πιο Ἠε Ιπίτοάισος απ ἹἹΠ- 
τοβδοπαΡ]α, Ιγαδοῖρ]ε πἹαἩ, Ἠο ἶς αγηῖης Πῖς Ἠοαγενς 
ασαἰπςί πΠΓεαςΟπ απά απΏσον. ἈΤογθονοῦ. ἵπ αἰἱ οἴμεν 
σαδες αΙπηί]ατ]ν Ἠε τονεα]εᾷ ἴπο ἴταε παϊατο ο ἴλα 
Ραδσῖοης απἆ ππα]αάίος οἳ ππεΠ ἵπ ἴ]λο Ῥοεγεοης οῇ ἴπο 
ΥΕΙΥ οΠ65 ΥΠΟ Ίγεγε αηΙοῖοά Ὦγ ἴ]ο Ρρασείοης ου 
λε πια]αᾶάίες πιοτε αἀἰςείποι]γ λατ 1 ο Ὕνοτο αδίπς 
ἴλο πνοτᾶς Ὦ} ἴΠπεπηςε]νες. 

Ῥαϊ Τ αρρεατς ἴο πιο ἴλαῖ ηε ἴοοκ Τίς ἴοο ἔγοπι 
Ἠοππεγ. Ἐονγ εχαππρ]ο. επ ἨΠοπιος ἴε]]ς αβοιῖ 
Ώο]οπ. Που Τε οοποεῖνεςᾷ α Ἰοησίπςρ Γον ἴΠο Ἠογςες ος 
Λοβί]]ες, απιά Ἠουν, επ ηςο παῖσηί Ἠανο βεά {ποπ ἴμο 
επεπαγ. ο Πα]ίεὰ νΙΠ Ἠὶς Ίαπος ρ]απίςά οἷο5ε Ῥοσίάε 
Ἠίπι απά ορίαίϊπεά πο Ῥεπεβί {τοπ Πὶς Βαεείπεςς, απἀ 
Ἠου Εῖς ἰεαείῃ οἰαίίεγεᾶ απᾶ θἴτασ]κ ἰοσοεί]εν Έγοπα 
Τθγγου, απά Ἠον Ίο ἰα]κεᾶ ο ἴλο εΠεπΙγΥ. ποῖ ΟΠΙΥ 
νΊεΠ ἴΠογ αξκαοά Είπα α απεςίίοῃ, Ραἳ ονεΏ οἩ ἱορίος 
αροαῖ νο πο οπε γνας Ἱποιἰγίπς---{ου Ιηδίαπος, Πε 
σανε Ἱηβογπιαϊίοη αροιῖ ἴμο Τητασίαπ Ἠογδες απᾶ 
αροιί Ἠμεςας, οἳ νΊοςε ατγῖνα] πο οπε Πενν Ἱ---ΡΥ 
ἴε]πρ αἰ] ἴἨὶς «ο νετγ Ρ]αϊΠΙγ ἆοες Ηοπιεγ ποῦ 5εεΠι 
το γοι ἴο Ῥο ἀἰκοοιτείης οἩ οον/αγάἰςο απᾶ Ίονε οἳ 
ποϊονίαείγ ὃ 
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ιο, Δ Δ - 1 ὃ / ε / ΔΝ 

Ὅταν δὲ περὶ τοῦ Πανδάρου, ὡς συνέχεε τὰς 
/ 2 / -” Δ α / - 

σπονδάς, ἐλπίσας δῶρα παρὰ Αλεξάνδρου τοῦ 
Πριάμου, καὶ οὔτε ἀπέκτεινε τὸν Μενέλεων βαλών, 
καΐτοι τοξότης ἱκανὸς εἶναι δοκῶν, καὶ παραβὰς 
τὰ ὄρκια τοὺς Ἔρῶας ἀθυμοτέρους ἐποίησε πρὸς 
τὸν πόλεμον µεμνηµένους ἀεὶ τῆς ἐπιορκίας" 

νῦν δ᾽ ὅρκια πιστὰ 
/ / - ”/ / / / 2» 

ψευσάµενοι µαχόμεσθα": τῷ οὔ νύ τι κάλλιόν ἐστι" 
Ν / 3 / 2 λ Ν λ -- 

καὶ ὃν τρόπον ἀπέθανεν οὐ μετὰ πολὺ τὴν γλῶτταν 
ἀποτμηθείς, πρὶν ἢ καὶ λόγῳ φῆσαι τὸν ᾿Αλέξαν- 
ὃρον αὐτῷ χάριν εἰδέναι' ταῦτα διεξιὼν οὕτως 
ἐπιμελῶς ὑπὲρ ἄλλου του δοκεῖ λέγειν ἢ δωροδο- 
κίας καὶ ἀσεβείας καὶ τὸ ξύμπαν ἀφροσύνης; ὃς 
καὶ τοῖς βέλεσι κατηρᾶτο καὶ ἠπείλει διακλάσειν 
αὐτὰ καὶ κατακαύσειν, ὡς φοβουμένων αὐτὸν τῶν 
βελῶν. 
Ὅταν δὲ περὶ ᾿Ασίου τοῦ “Υρτάκου, ὅτι τοῦ 

στρατηγοῦ κελεύσαντος ἔξω τῆς τάφρου καταλιπεῖν 
τοὺς ἵππους µόνος οὐχ ὑπήκουσεν, 

ἀλλὰ σὺν αὐτοῖσιν πέλασεν νήεσσι θοῇσι 
/ δν Δ ς α -- » / νήπιος' οὐδ) ἄρ᾽ ἔμελλε, κακὰς ὑπὸ κῆρας ἀλύξας, 

ἵπποισιν καὶ ὄχεσφιν ἀγαλλόμενος παρὰ νηῶν 
ἂψ αποιρρα σε προτὶ "Ίλιον ἠψεμόεσσαν" 

εἰς τοσαύτην δυσχωρίαν τάφρου τε καὶ τείχους καὶ 
νεῶν εἰσελαύνων, ὅπου γε μηδε τοῖς πεζοῖς συν- 
ήνεγκε καταληφθεῖσι ὑπὸ τῶν ἐναντίων, ἀλλὰ 
3» / 2 / / / "τε / ὀλίγης ἐκβοηθείας γενομένης διεφθάρησαν οἱ πλεί- 

1 Παα 4. 939-187. Σ ία. Ἰ. 961-959. 
5 Πρ. ὅ. 990-996. 4 Τρία. ὅ. 909-916. 

5 Ῥο]γάαπιας. 6 [Ιίααᾶ 19. 119-116. 
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ΤΗΕ ΕΙΕΤΥ-ΕΙΕΤΗ ΡΙ5ΟΟΙ ΒΡΕ, 

Απά ασαἶπ, νΊεπ Ἠο ἴο]]ς αροιῖ Ῥαπάατας, ον; ο 
ν]ο]αίεᾷ ἴπε ἵτασε ἵπ ἴΠο Ίορο οἳ τεγνατᾶς ἤοπα Α]οχ- 
απάεγ 5οἩ οἱ Βνίαπα, απ Ἠονν Ίε ποῖ οπ]γ {αϊ]ος ἴο 5]αγ 
Μεπε]αῖς γ Πῖς «οί. αἰἴποιση τοριϊοά Το ο απ αΡ]ο 

Ῥον ιαπ, Ρα αἶκο Ὦγ νἰο]αίίπο ἴ]πα ἵτασο πιαάο ἴπε 
Έτο]ατς ππογο ἀἰςοοιγαρες ας Το πο νναγ {πγοισ] Γ]οῖγ 
οοηςίαπί γασο]]ασίίοπ οΓ1Ποεῖν βγο]κεπ οαἵς- ας νῖίηοαςς 
ἴποςο πες : 

Ῥιϊ πον; νο Πολί ας ἵταῖίους ἴο ος οαἵῃς; 

Οµ ἴμαῖ αοοοιπί Ες ποῖ 5ο νε]] {ου τας ---- 

απά Ἠον ποῖ ππποὮ Ἰαΐον Πῖς ἴοπσιιο ννας οί οῇ απιά 
Ἡο ἀῑεά Ῥείοτε ενεγ ΑΙεχαπάεν οοια]ά ενεπ ρα Ἱπίο 

νοτᾶς Πῖς σταΠιάε το Είπι ὃ---ἴπ πεοοαππς οσα 

λίπος ΙΕ 5ο 5ογαρι]οις αἰζοπίίοπ Το ἀείαϊ], ἀοες 
Ἠοππεγ αρΡρεαχ ἴο γοι ἴο Ρο ἰα]κίπσ οἳ απγ{λίπσ οἷςα 
Όνατ ο Ῥγίρε-ἰακίπο απά ἱπιρίείν απά ἵπ οεπεγα] ο 
{ου 5 Ἠ ην. Ῥαπάατας ονεπ ουγςεᾷ Ἠὶς αντονς απἀ 
ἐμτεαίεπαες {ο «πας απά Ῥαγῃ ἴΠεπα, ας ΙΕ τηε αὖγοννς 
ννθγς ἵπ {οαγ οἱ Επι 4 

Τα]α αποϊῃεν εχαπιρ]ε. Ίλπεπ Ἠοπιενγ 5αγς οἱ 
Αξίας 5οἩ οἳ Ηγτίαοις μαι, αξίογ Ἠὶς οοπΙπΙαΠΘΥ 5 
Ἠπά οἴνεηῃ οτάθις ἴο Ίεανε ἴπε Ἠοτγςος οαἰρίάε ἴμο 

ἔγοποῃ, Ἡθ αἶοπο ἀῑά ποῖ ΟΡ6Υ. 

Ῥαϊ νῃ ἴποπα πεαγεά ἴε «ρεαοάγ 5Ηΐρς, ἴπε {οοι ! 
Χου ν/ας ηο {αΐοά, ἀοάσίπρ ἴ]ο ορϊηϊς ἆῑτε, 
Το οοππο αραῖῃ, οχι] ππο ἴπ ἴοαπι απά σαχ. 
Ῥαο]ς ἔγοπα ἴλμο «Πΐρς [ο νηπά-ςγερί Πάπα, 

ατίνίπς ἵπῖο 5ο ἀἰῃοα]{ Γογγαίη απη]ά ἴγεποῇ απά γνα]] 
απ 5Π{ρ5, πῆοεγε ενεπ λε ππεη οἩ Γοοἳ ἔουπᾶ 1 ποῖ 
ἴο ἐπεῖγ αἀναπίασε πμοη οαασ]ί Ὦ} ἴπε έοε, Ριαἳ πιοςῖ 
οἳ ἴλεπηα νγετε 5]αασηίετεά ποπ α οππα]] γεδοιε ρατίγ Ἰ 

7. Ἔμε '' «πια]] τεδοπε ρατίγ ᾿) οοπβὶςίεᾷ οἱ ἴπε ἵννο Πεγοες 
Ῥο]γροείες απ Τ,εοπῖίεις. ϐΟ8. Πίαά 19. 199-196. 
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ους" ὁ δὲ ὑπὸ τῶν ἵππων ἐπαιρόμενος καὶ τῶ 
κάλλει τοῦ δίφρου ῴετο' μὲν ὑπὲρ τὸ τεῖχος ἐλά- 
σειν, ἔτοιμος δὲ ἦν ἐμβαλὼν εἰς τὴν θάλατταν" ἀπὸ 
τοῦ ἅρματος µάχεσθαι: ἀρ᾽ οὖν οὐ περὶ ἀπειθείας 
καὶ ἀλαζονείας τότε λέγειν φαίνεται; 

19. ἨΠάλιν δὲ τούτοις παρατιθεὶς Πολυδάµμαντα κε- 
λεύοντα εὐλαβηθῆναι καὶ μὴ διαβαίνειν τὴν τάφρον, 
ἅμα μὲν τὸ πρᾶγμα ἐπιδεικνύντα ὡς ἐπικίνδυνον, 
ἅμα δὲ τὸν οἰωνὸν τὸν γενόμενον αὐτοῖς' ἄλλως μὲν 
γὰρ οὐδένα ὤετο ἀνέξεσθαι αὐτοῦ λέγοντος, σὺν' 
δὲ τῷ οἰωνῷ τάχ᾽ ἂν πεῖσαι τὸν Ἕκτορα: ἢ τὸν 
Ἱέστορα τοὺς περὶ τὸν ᾿Αγαμέμνονα καὶ τὸν 
᾿᾽Αχιλλέα λοιδορουµένους παύοντα τῆς ὀργῆς καὶ 
προλέγοντα φανερῶς τὰ συµβησόµενα αὐτοῖς ἀπὸ 
τῆς στάσεως, ὕστερον δὲ ἐπιπλήττοντα τῷ ᾿Αγα- 
µέμνονι ὡς ἁμαρτόντι καὶ ἀναγκάζοντα δεῖσθαι τοῦ 
᾿Αχιλλέως: ἢ τὸν ᾿Ὀδυσσέα ἐπανορθούμενον τὸ 
ἁμάρτημα τοῦ ᾿Αγαμέμνονος, δι οὗ πεῖραν βουλό- 
µενος λαβεῖν τοῦ στρατοῦ, πῶς φέροιεν τὴν τοῦ 
πολέμου τριβήν, ὀλίγου φυγεῖν. αὐτοὺς ἐποίησεν" οὐ 
περὶ φρονήσεως καὶ στρατηγίας καὶ µαντικῆς, πρὸς 
δὲ τούτοις καιροῦ καὶ ἀκαιρίας ἔοικεν ὑποτίθεσθαι; 

0. Ἶἓν δὲ τῇ ᾿Οδυσσείᾳ τὰ μὲν ἀλλ ἐῶ, ἑνὸς δὲ 
µόνου µνησθήσοµαι, τοῦ ᾿Αντινόου. τοῦτον γὰρ 
ἀλαζονίστατον πεποίηκε τῶν μνηστήρων καὶ ἀἆκο- 
λαστότατον’ ὃς πρῶτον μὲν κατεφρόνει τοῦ ᾿Όδυσ- 
σέως, ὅτι ἐκεῖνος μὲν ἐν ῥάκεσιν ἦν, αὐτὸς δὲ ἐν 

1 ” ( ]: ε ) ιά / 

ῴετο (Ο8ε]: ὡς τὸ ΟΥ ὡς τότε. 
3 τὴν ο... τὸν χάρακα πιρενῇ Π15. 

3 σὺν 6ο]: ἐν. 4 καὶ (σεε] : 
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ΤΗΕ ΕΙ ΤΥ-ΕΙ ΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΠΣΕ, 

ἱσσιες {τοι γη Πίπ ἴηο σραΐο; γα Αξίας, εἰαίεά α5 Πε 
Ίνας ὮΥ Πῖς Άογςες απᾶ ἴ]ιο Ρεαιπ{γ οἳ ὶς ομανίοῦ, ἴΠποισῃ 
Ὠμηκίπο Το ἀτίνο ραςί ἴλο γνα], νίας Ῥτορατεά ἴο 
ΡΙαποσο Ιπίο ἴλμα 5οα απά ἵο βσΠί {νοπα Πὶς ολατ]οί---- 
Ὠπὶς γοι ποῖ ἴλαῖ Ποπιον ἴποπ ἰς ερεακίπσ οἳ ἀὶς- 
ορεάίεπος απ Ῥοαςί{α]ποςς ὃ 

Οπ ἴμο οἴμει Παπά, νησι Ἠο οοπίταςίς νΠῃ ἴ]ποςα 
Ῥο]γάαππας οἰνίπο οτάοχς ἴο Ῥο οαιίῖοις απἆ ποῖ ἴο 
ογοςς ἴπο ἴγεποΙ., Ρροϊπίΐπσ πουν Το ἴλο οπ[εγρτῖςε αν α 

ΤΙΦΙ«Υ νοπίατε 1 απά πουν Το ἴΠε ΟΠΊΕΠ ἴΠεγ Ἰλαά ᾖλας ἲ---- 
{ου Ἡο Εε]ί λα. νῖ]ο πο οπο ποιι]ά Πςίοπ ἴο Πῖς νονᾶς 
ἵηπ αΠΥ οἴἵπεν γναγ, ρεγπαρς Ὦ}γ ἴ]λο οπιοη Ἠε πησ]ί 
Ρενδιαάε Ηοεοίουγ: οἨ, ἴο ἴακο αποῖϊμον Π]αςίγαίοη, 
ΝΠΘΠ, αξ ΑσαπιοπΙΠΟΙ απά Αολί]ιες ατα τεν]]]πσ οπα 

μον σον ἀερίοίς Νορίογ ας ἰγγίηρς ἴο πησ]κο {]χοπα 
οθαςα σπα γασς, απἆ {οτείε]]ίπο ΡΙαΐπ]γ να νν]] 
Ρεία]] επι ἵπ οοπςο“πσεπος οἱ τΠαῖτ εἰγί[οὁ απ Ἰαΐεν 
αρργαϊάΐπς ΑΡΑΠΙΘΙΙΠΟΠ ας Ρεΐηρ ἵπ ἴλπο ντοης απἀ 
{οτοῖπς Επῃ το επἰγεαϊ Αολίος ας οΥ ασαἴῃ, Οάγκκοιις 
Μοεμτια τισ]ηί ἴο Ῥ]απάεν οἱ ΑΡΑΠΗΟΠΗΠΟΗ 5 πτοισἩ 
ψυΠΙΟΠ. νμῖ]ο νηκνπς ἴο ἰοςδῖ ἴΠο αΓΠΙΥ ἴο 5εο Ἠον Τζ 
εἶοοςά ἴ]ο ννανς ἀεΊαγ. πο αἰπποςί Ῥτουσ]ᾗί αροιί 5 
ΠΙσΠί---ἰς Τἱ ποῖ Π]κο]γ ιαῖ ΡΥ 5οεπος Ἰ]κο ἴλεςο Ἠοππον 
ἰς ἰχγίπςο ἴο σἶνο αἀνῖοςο τορατάϊίπς Ῥτιάεποο απἀ 
σεποτα]ςΗ!ρ απά Ῥτορμοογ, απάἀ, Ίπογε απ Ὠίς, 
γοραναΐπρ ἴαοῦ απά ἰαοἱ]οςςποςς 2 

Ας Τον ἴ]ο Οάψδεη, ν]ο Τ «Πα]] οπηἳ αἰ] εἰε, Ι 
«Πα]] γεσα]] ]αςί οπε εματασίεν, Απιῤποῦς. Έον ΗΟΠΙεΓ 
ηας Ροτίταγες Ἠΐπι αξ ἴλο πποςῖ Ρτασσατί οῇ ἴ]πο 5! ους 
απά με πιοςδὶ ἀῑςςο]αίαο. Ἐοτ οχαπιρ]ε, ἵπ ἴπε βγεί 
Ῥίαςε Ώε 5οογπεᾷ Οάγεςεις Ῥεσαα5ε Ἠο Ίνας ΙΠ ταρς, 

1 Πμαα 19. 60-19. 3 Ποίά. 19. 910-999. 
δ Ιία. 1. 941-284. .ᾱ Πρία. 9. 96-119. 

ὅ Πυίᾷ. 9. 183-910 απ 949-999. 
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ΡΙΟ 6ΗΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

πολυτελεῖ ἐσθῆτι καὶ ἔπινεν ἐκ χρυσῶν ποτηρίων, 
καὶ τούτων οὐχ αὗτοῦ, καὶ ἐδείπνει πολυτελῶς οὐκ 
ἐκ τῶν πατρώων, ἀλλὰ παρασιτῶν ἐπ) οἰκίας 
2 / Δ ”/ Δ - / . - ἀδεσπότου' καὶ ἔφη μὲν τῆς Πηνελόπης ἐρᾶν, 
2 / λ Αα / - - ὁὸ / Δ 

ἐμίγνυτο δὲ ταῖς δούλαις ταῖς τοῦ ᾿ΟὈδυσσέως καὶ 
” ώε, ρρβης 1 - Ν. / ; 

τἆλλα ἦν ἀκόλαστος'' τελευτῶν δὲ ἐπεχείρει τοξεύ- 
ειν, ἄπειρος ὢν τοξικῆς καὶ τὰς χεῖρας οὕτως ὑπὸ 

α / ς μ / ιά 

τρυφῆς διεφθαρµένος ὡς μὴ δύνασθαι ἅπτεσθαι 
τῆς νευρᾶς εἰ µή τις ἐπιχρίσειε στέαρ, καὶ ταῦτα 
τοῦ ᾿Οδυσσέως ὁρῶντος καὶ τῆς ἐρωμένης παρού- 
σης, ἐν ἀνθρώποις τοσούτοις, μηδ᾽ ἐπιτεῖναι δυνά- 

/ 8 

µενος τὸ τόξον μηδὲ ὅπως στήσει τοὺς πελέκεις 
« / / ω 9 Ν Ν ν 3 3 
ὁ Τηλέμαχος ξυνιεί. ὅμως" δὲ καὶ τοῦτον ἀπο- 
θανόντα ἐποίησεν οὐκ εἰκῇ πληγέντα διὰ τοῦ 
λαιμοῦ, οὐχ ὅπου ἔτυχεν, ὥσπερ ἀμέλει τὸν Π]άν- 

ο. 2 / 

δαρον διὰ τῆς γλώττης. καὶ γὰρ εἰ τύχη τινὶ 
-- 2 - 

συμβαίνει τὰ τοιαῦτα, ὅμως ἐπὶ πολλῶν ἔστιν 
εἰπεῖν ὅτι τοῦτον μὲν τὸν ἄνθρωπον διὰ τῆς γαστρὸς 
δεῖ πληγέντα ἀποθανεῖν, τοῦτον δὲ διὰ τῶν αἰδοίων, 
τοῦτον δὲ διὰ τοῦ στόματος. 

Δ ” ς - ” α ο 6 -- / 

Μὴ οὖν ὑμῖν εἰκῇ δοκεῖ "Όμηρος ὁτιοῦν λέγειν; 
λ / 7 Ν / ”/ 2 - - / 

οὐ τοίνυν οὐδὲ Σωκράτης ἄλλως ἐχρῆτο τοῖς λόγοις 
ϱ) μ ο / 2 . ευ] / Δ οὐδὲ τοῖς παραδείγµασιν, ἀλλ᾽ ᾽Ανύτῳ. μὲν δια- 

1 οὐχ ὡς ἔνιοι τῶν νῦν αξίεγ ἀκόλαστος ἀε]εῖεᾷ ΡΥ Οτοδβγ. 
Αγηίπι τοαία]πς, Ὀμί 5μδρεοῖς α Ιαοπα Γο]]ονίηρ ἴμε Ῥρῃταςε. 

2 ὅμως] ὁμοίως (24881ΏΟΠ., τέλος Αγηΐπι. 
8 καὶ τοῦτον] τοῦτον καὶ ΑτΠΐΠι. 

1 Ε,σ., Οάή5εεη ΙΤ. 445-504. 
5 Τριά. 91. 115-187. 
5 Πρί4.91. 199-199. ὨὈίο εἶπεν παϊδαπαάετδίοος---ογ {οτροῖ 

---ἴπε ρᾶδραδε οἳ εἰδο Πα α ἀῑπετεπί νεΓδίοη Ῥείοτε Πῖπα, {ΟΥ 
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ΤΗΕ, ΕΙΕΥΤΥ-ΕΙΕΓΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ 

ν!]ο Απποῦᾶς ΠΙπαςε]{{π οο51]γ ταἰππεηί ννας ἀπιηκίπο 
Άγοπη οο]άεπ σορ]εῖς-- απά ἴ]οςε ποῖ Πὶς ονῃ---απά 
νας ἀῑπίπο ςεαπαρίποις]γ., ποῖ οἩ Ἠὶς Γαϊμονγς νίαπάς, 

Ραΐ ταῖμεν ρ]αγίπρ ἴπε ραταςίτο ἵπ α ποιςο ἔλαῖ ]ασ]κοά 
ἃ Πιαςίεγ]: ΠΙΟΥΘΟΝΕΥ. ΥΝΠίε Ἰε Ῥτοίεςςεεᾷ ἴο Ῥε 
επαπποιγοᾷ ο{ Ῥεπε]ορᾶδ, Πε ν/ας «οἀποίπο ἴ]ο πιαϊά- 
«ογναπίς οϐ Οάγεςοις απ Ῥεβανίπς Ποσπίίοις]ν Ίπ 
δεποτα]: απᾶ ηε επᾶεά Ὦγ αἰἴοπιρίίπο ἴο ἆτανν ἴμο 
Ῥουυ. ἴποισ] Ἠο νας απασαπαϊπίος ντ ατοπονν απά 
Ἠὶς Παπάς γνεγο 5ο «ροϊ]εᾶ Ὦν ἀαῑπῖν Ηνίπο ας ποῖ το ο 
αΌ]ε ἴο ογα»Ρ μα Ῥον--εἴτίπο ππ]εςς «οππεοπε «ππθαγεά 

Π νι ἴα]]ουν ὃς απά ναί ἴς πιογα, Ίο ἀῑαά τΠῖς η ἴπε 
εἶσῃί ο{ Οάγεεοιις απιᾶ ἵπ ἴ]με ρτοσοπος οΕ {Πε οβ]εοῖ ος 
Πὶς ννοοίπο ἵπ ἴ]πε πη]άςί οἩ 5ο α οτον/ά οἱ ΠΕΠ, ποῖ 
ενεπ Ρεΐπο αΡ]ε το Ῥεπά ἴπε Ῥουν, πον απάετείαπάίπς 
πουν Τε]επασβιις νας σοΐπο Το 5εῖ πρ ἴμο αχες. Ρα 

{ου α]] ἐλαῖ, Ποπιογ οα 15ος ἴΠῖς ΠΠ αἷςο 3 ἴο πιεαί Πῖς 
ἀεαί] Ὦγ α Γε]]ίπο Ῥ]ονν {Πτοιση ἴ]λο τλτοαϊ, Ιηξίοας οἳ 
ἵπ «οἵης «ἨαποςἙ εΡοῦ, Ἱαξίας, γοι ΤΟΠΙΕΠΗΡΕΣ. πο οα5εά 
Ῥαπάατις ἴο Ὀο επ τίεη ἴν ορ] Όπε οηριο.ὅ ἘοΥ ἵῃ- 
ἀεεὰ 1 «πο ἐΠῖπος 4ο ἴακα Ρ]ασε Ὦγ 5οπιο «Ἠαπςς, 
ςἳ]] ἵπ ππαἨγ Ιηςίαποος 1ζ ἰς Ῥοδβίρ]ε Το δαν ἴπαϊ είς 
πηαπ οασΒί ἴο ἀῑε {γοτα α Ρ]ον (πτοισῃ ἴ]λο Ῥε]]γ απά 

Όλα πλαἨ. {Πτοισῃ ἴπε οεπίία]ς απᾶ αποϊΠαγ Π]αΠ 
Ώωτοισ1 πο πποιΤῃ. 

ἨΝεΙΙ ἴπεπ, Ἠοπιεγ ἄοες ποῖ 5οεπι το γοι Το 5αγ 

απγιηίπς νηλοαίῖ α Ῥριχροςε, ἆοες πεὂ Χο πογε, 

Ώπεη, ἀῑά ῬΒοογαῖες ΘΠΠΡΙΟΥ Ἠὶς ννοτάς οἳ Π]αςἰγαίοης 
αἲ ταπάσπα ΟΠ ἴ]ο οοΠίταχΥγ, νετ οοπνεγδίπς η] 

Ἠοππετ ἶς 5ρεακ!ηρ οΕ ἴπε νγοπᾶετ ο ἴμε 5Η1ἴους αἲ ἴ]πε 5Η] ος 
Τε]επιασΏιας ἵπ υυηαῖ ννας ἴο ἴπεπι α Πονε] 11δε ΟΕ ἴπε αχθς. 

4 Ῥ]ο ἶς 51] Εππ]κίησ οἱ ἴμε {αΐο οἳ Αδίας, 5]αΐπ Ὦγ Ιάο- 
ΠΠΕΠΕΙς ΠΠ α Ἠταςί ἔμτοιρῃ πο {ημτοαί, α5 Απηποϊῦς πας 
ο]αΐη Ὦν Οάγρεειι5. 

5 Πίαᾶ ὅ. 990-299. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

.] 

λεγόμενος βυρσέων ἐμέμνητο καὶ σκυτοτόµων' εἰ 

δὲ Λυσικλεῖ διαλέγοιτο, ἁμνίων καὶ κωδίων, 

Λύκωνι δέ, δικῶν καὶ συκοφαντηµάτων,' Μένωνι 
Ν - - αν - να) / 8 δὲ τῶ Θετταλῷ περὶ ἐραστῶν καὶ ἐρωμένων. 

1 προβάτων καὶ καπήλων αΕἴεΓ διαλέγοιτο ἀε]εῖεὰ Ὦγ Πει- 
ΠΙΔΠΗΠ. (αεε] τεαᾶς τῷ προβατοκαπήλωῳ. 

2 3 / Δ δίι Λ ΄ ὃ / ὃ - Ν / 

ἀμνίων καὶ κωδίων, Λύκωνι δέ, δικῶν καὶ συκοφαντηµάτων 
(,οε]: γλύκωνι δέ, δικῶν καὶ συκοφαντηµάτων καὶ ἀμιδίων καὶ 
κωδίων. 

3 ᾿ / 1λλὰ Ν ζλλ. 2. ὃ / ια] { 

οὐ µέντοι ἀλλὰ καὶ ἄλλων ἐνίοτε παραδειγµάτων εὐπόρει, 
, Ν 5 / Ν / 9 ῃ - / Δ 

φίλους μὲν ὀνομάζων καὶ φιλίαν. ὅτε πρὸς Λῦσιν διαλέγοιτο, περὶ 
σωφροσύνης δὲ Χαρμίδῃ διαλεγόµενος αΕἴετ ἐρωμένων ἀε]ειεὰ 
Ῥν Ἠπατπονηίσ: Να, θέ ]ιο ]ιαά ρ]επίν ο οἵ]ιεν ἐἰιδίγα- 
ἐἶοπς αἱ ἐἶπιες, 0 ᾖο δε {ο παπιε [γίεπάς απιά Γγἱεπας)ρ 
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ΤΗΕ ΕΙΕΤΥ-ΕΊ ΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

Αηγίας Ἠο γνοι]ά τεξεχ ἴο ἴαππεινς απά «οβρρ]ενς: Ρα 
Ἡ Πε οοπνεγςεά νΤἴ] 1,γδίο]ες, 1 ννοα]ά Ῥε Ἰαπαῤς απιά 
Πεεσες; 1 νι ΤγοοἩ, ]αν-σαἲῖς απ Ῥ]ασκπια)ς 1 
νη Μεπο ἴμε ΤΠεδκα[ίαπ, Ίονενς απ Ῥογ Επεπάς.Ι 

1 Απγίις απα ΤγΎσοπ Ἠεγε ἴνγο οἩ ἴπε αοο1δο5 ο Φοσγαῖος. 
Αηγίις Πας α ἴαππετγ (ἈΧαεπορποῃ., Ίροΐοση 99). Ὀαῖ ποσταῖες 
αἱὰ ποῖ ἰα]]ς πν Ἠῖπι εχο]αδίνεΙν οἩ ἰαπηίης (7επο 90 η--- 
96 α). ΟΕ Τγοοπ πε κπον ομΙεβγ νυμαῖ ἴ]πε σοπηῖς ροεῖς ἴε]] 
τ1ς-- 6 Ὕνας οἱ {ογεῖρη εχἰτασβοῃπ απ ππΙπρ]εᾶ να εοτίαῖπ 
ατ]ςίοσταϊ». Ἑαίατοῃ. Βετγίσ[ες 94. 5αγ5 ἴπαϊ Γ Υδίο]ος ἵναδ α 
Ίοῦ-Ώουπ 5πεερ ἄθα]εν, νο αἰζαϊποα 5οππε ρτοπιίπεπος ἴμτοιρ]ι 
Αρδραδῖα. ΑπΠςΙορμαπος 5ρεα]ς οΕ πι Πρ Ιπρ]ν ἵπ Αἰπζσιιές 
1932 απ Τ60. Νε Κπον ποϊΠμίης οἩ Πῖς ἀεα]ίπος νι 3οου- 
γαΐε-. Όπ Ἀ[επο ο8, Ρ]αΐο. ἸΤεπο Το  απα Τθ Ε. 

πλεπευεγ ᾖιο οοπυεγδεά οι [μδίς. ὁ ρέει ο 6οπυεγςεᾶ 
ποέέ]ι (λαγηιίαεδ. ἐέ 1σαδ αθοιέ φεἰ/-οοπ/γοί. 
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Ἑωωσι ΕΕἘΕΕΕΓΥΡΘΙΣΤΗ. ΡΙΡΘΟΟΙΠΙΕΒΡΕ: 
ΑσΑΜΕΜΝΟΝ ΟΚ ΟΝ ΚΙΝςᾳ- 
ΦΕΠΙΡ 

ΤηΗτ5 ἀοσπππεηί, Ἰ]κε ἴπο οπο ῬτεσεάΙπρ, αΏρεατς {ο Ῥεα 
ἰγαηςοτῖρί οἳ α οοπνοεΓδαοπ Ῥεΐνεεπ Πο απ απ ΠΠΠαπιεὰ 
Ῥαρί. ἴπ Πὶς ορεπίπς 5εΠπἴεπσοε Ι)ίο Ῥγοροδες ΑΡΑΠΙΕΠΙΠΟΠ « 
45 α ἵορῖο Ἰ]κε]ν ἴο Ίπιρτονε ἴπε παπα. ἨἩανίπς 5εοιτεὰ ἴ]α 
Ῥτρ!]”5 αοοερίαπσε οΕ ἔμαῖ ἴπεπῃε, πε Ῥτοσθεᾶς, ἴπ ἴτιε Ῥ]αϊοπῖς 
{α5Η1οἩΠ. ἴο ο]οῖ α ἀαβπϊίοη οξ ἴα Ὑνοτὰ Κίπρ: Ὁ' Ἡε πο 
εχεγοῖδες σεπετα] 5αρετν!5ίοη οἱ Πππιαή Ρεΐηςσς απ σΊνες ἴπεπι 
οτᾶετς πηποιῖ Ρεϊπρ ασοσοιπίαβ]ε {ο ἔπεπι.'. Τπαϊ ἀεβπῖοπ 
Πανίηρ Ῥεεπ ορίαϊπεᾶ, πε ἀεπιο]ῖσῃες ΤΕ Ὦ}γ οα]]πς αἰτεπίῖοηῃ, 
Πτςί Το ἴῃΠε τεςίταΙπῖ Ιπιροδθά προπ ἴπε Ἰκίπος αἲ Ξρατία Ὦγ ἴ]α 
6ΡΠΟΤ5, απα ἴπεῃπ ἴο Αραπιεπιποπ’5 ἀερεπάεπσοε προῃπ Ἀεδίου 
απα Πῖς οοιποῖ] οἳ εἰάετ.. ἨΗανίπς σεεπι]πρ]ν Ἱπάισοεὰ ἴπε 
Ῥτρ!] ἴο οοποεᾶε ἴμε ροϊπῖ, Ώἱο 5αάἀεπΙγ 5ασσεςίς ἴ]λαί ἴπεγ 
ἀτορ ἴπε απεδΒΗοΠ, α5 Πανίηρ Ῥεεπ ἀεα]ὲ ννῃ αἀεαιαϊε]γ πε 
ἆαγ Ῥείογε, απαᾶ ἴπνη ἴο 5οππεἰΠίπς εἰσα. ΤΠε ριρί] ρτοῖεςίς 
ἴπαῖ Πε ἶ5 Παδί Ρερ]ππῖπς {ο απαεγδίαπᾶ γα Πο πας ἵπ παϊπα 
απᾶά 15 εαρει {ον α Επ] ἀἰδοιδδίοῃ, Ὀαῖ ους ἀοσαππεπί σοε5 
πο {ατίπετ. ΕΙίπεν ἴπαο τεροτίεν ἀεοῖάεᾶ ἔον 8οπιε ΙΠΚΠΟΥΥΠ 
ΤΘΒΣΟΠ ἴο 5ἴορ αἲ ἰπαῖ ροϊηῖ ος ος Πἴετατγ εχεομίοτ {ε]{ ἔπαῖ 
Εμῖς πιο ννας οαΠποϊεπί ἴο Π]ηςίταϊε ἴΠῖς ρατσι]αν ἴπεπια, 
ὓΠε νατῖοις αδρεοῖς οἳ ΚἰπσςΠΙρ ατε εοηςδΙἀετεᾶᾷ Ὦ}γ Ὠϊῖο πο 
οπΙγ ἴπ ἴπε βτςί {οιγ ογαξίοπς ἵπ οι οο]]εσίοπ---α58ἱσπεᾶ Ὦ} 
Αγηίπι ἴο ἴμε ορεπίπρ γοατς οἱ Τγα]απ΄5 τεῖσῃ---ραἱ, αἲ 1εαςδ 
Ἱποιάεπία]]γ, ἵῃ 5εγετα] οἴμεις, 
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6 ΑΡΑΜΕΜΝΩΝ Η ΠΕΡΙ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 

/ 1. Δ. Ἱ]ότερα βούλει περὶ ᾿Αγαμέμνονος ἀκούειν 
/ / 51 ον ” . α Δ φρονίμους λόγους, ἀφ᾽ ὧν ἐστιν ὠφεληθῆναι τὴν 

3 - ε 

διάνοιαν, ἢ λυπεῖ σε ᾿Ἀγαμέμνων ὁ ᾿Ατρέως ὀνο- 
µαζόµενος ἐν τοῖς λόγοις; 

- - ΑΝ 

0ὐδ” εἰ περὶ ᾿Αδράστου τοῦ Γαλαοῦ λέγοις ἢ 
/ Ν / .] / ”/ α] / 

Ταντάλου ἢ Ἰέλοπος, ἀχθοίμην ἄν, εἰ µέλλω 
βελτίων ἔσεσθαι. 

Ν Ν .] 4 ”/ / - Δ. Καὶ μὴν ἀνεμνήσθην ἔναγχος λόγων τινῶν 
οὓς λέγοιμ᾿ ἄν, εἴ µοι ἐρωτῶντι ἐθέλοις ἀποκρίνα- 
σθαι. 

/ ιά 3 / 

Λέγε ὡς ἀποκρινουμένου. 
2. δ. Εἰσί τινες ἀνθρώπων ἄρχοντες; ὥσπερ ἔτε- 
ροι μὲν αἰγῶν, ἕτεροι δὲ ὑῶν, οἱ δέ τινες ἵππων, 

-- Ὡὶ « 

οἱ δὲ καὶ βοῶν, ξύμπαντες οὗτοι οἱ καλούμενοι 
κοινῇ ποιμένες: ἢ οὐκ ἀνέγνωκας τοῦτο τὸ ἔπος 
Ἐρατίνου: 

ποιμὴν καθέστηκ᾽, αἰπολῶ' καὶ βουκολῶ;" 
.] Ἂ ”/ / Γ] - ε] / ”/ 

Οὐκ ἂν ἔχοιμί σοι εἰπεῖν εἰ ποιμένας ἄμεινον 
ὀνομάζειν σύµπαντας τοὺς τῶν ζώων νοµέας. 

.) η - 2 / οι ”/ » Δ Δ. Οὐ µόνον γε τῶν ἀλόγων, ὦ ἄριστε, ἀλλὰ 

1 ᾿ - ο . / α) ΄ ” 

αἰπολῶ ΑΤΠΙΠΙ : αἰπόλω ΟΥ αἰπώλω ΟΥ αἴπολος. 
3. βουκολῶ ΑγΠΙΠΙ: βουκόλῳ ΟΥ βούκολος. 

1 ἨΙΡΠΙΥ ου πτοπρ]ν ἴπε Ιπῖετ]οσιῖίου α8δΙπΠΠες Ὠϊο ἴο 

405 



ΤΗΕ, ΕΙΕΤΥ-ΡΙΧΤΓΗ ΡΙΡΟΟΕΡΕ: 
ΑάΑΜΕΜΝΟΝ ΟΚ ΟΝ ΚΙΝ(ΡΗΙΡ 

ιο. Ώο γοι ψς] {ο Άοαν νγογᾶς ος ργασ[ίσα] ννὶκάοπα 
οη ἴ]ο 5αρ]εοί οἳ ΑσαπιεΠΙΠοἩ, γνογάς ὮΥ Ιοῃ πε 
πλϊπά «απ Ῥο ἵπαρχονες, οΥ ἆοοας 1ξ ΑΠΠΟΥ γοι ἴο ανα 

ΑΡΦΑΠΠ6ΙΗΠΟΠ 5οἩ οῇ Αίγοις παπιθς ἴπ ΠΙΥ ἀἰςοιδείοις ὁ 

1πίογ]οσμίογ. Νοῖ ονεπ 1Εγοι «Ποι]ά ερεα]ς οἱ Λάγας- 
τας «οπ οἳ Τα]αΐϊς οἵ οϐ Ταπία]ας οΥ ο8 Ρε]ορς, οι]ά 
1 Ῥο αππογοαᾶ, ργονίάεᾶ 1 απη Π]κε]γ {ο Ὄε Ιπιρτονες." 

Ίλιο. ουν νγε]], Γ Πάνο Παιδί οα]]εά Το παπα οετίαϊη 
νονᾶς ν]ΙοὮ Τ πσ]ηὲ «ροα]ς, 1 γοι νου] οοπςεπί Το 
ΔΏΦΥΥΕΥ νε Ε αἀεςίίοπ γοι. 

1μἱ. Ῥτοσθεςα, {ον [ νν]] αΠ5ννε. 
Ιλίο. Ανα ἴΠεγε οεγίαϊπ ρεγεοής Νο αγ γα]ους ος 

ΠΊΘΠ, ]ιδί ας ἴλεγε αγο 50ΟΠ1Θ ΝΟ αγθ τα]ενς οῇ οοαῖς, 
οἴμεγς οἱ «νψῖπο, οἴπεις οἱ Ἀογςας, οἴμπενς οἱ οαΐ{]6, 
Ώλεςε οπε απά α]] Πανίπο ΙΠ 6ΟΠΗΠΙΟΠ ἴ]πε ΠΗ{]ο Πετάενς : 
οἵ λανε γοι ποῖ τοαςᾷ ἴΠῖς νοιςο οἱ Οναΐπιις ὁ 

ΜΥ ροςῖ ἰς Ἠετάεν; σοαΐς απά Ἰίπε Ε τες.” 

1πί. Τ «οι]ά ποῖ Γε]] γοι ν]οί]ον 1ξ {ς Ῥεί{εχ Το σα]! 

α]] νο ἰεπᾶ απίπια]ς Πογάσις οΥ ποῦ. 
1ρλιο. Νο πιεγε]γ ἴποςε νο τεπά Ρταίο Ῥεαςῖς, ΠΙΥ 

ΏΊΘάΠ ἴμαί ΑΡαΠΙΕΙΙΠΟΠ πισᾗί Ῥε τεραταεἆ α5 ἴοο απ[αια[εὰ 
α λοπιε. Τε Ὠιογείογο εχργεβδες η πρηοςς {ο δαν αβοιῖ 
6νεπ πποτο ργϊπη]Ίνε Ἠετοες. 

} Κοοκ., ὅοπι. 41ἱ. Γγασ., τα πας, {γαρ. 981. 
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καὶ ἀνθρώπων, εἴ τι χρὴ Ομήρῳ πείθεσθαι περὶ 
τούτων. ἀλλὰ τί οὐκ ἀπεκρίω τὸ ἐξ ἀρχῆς 
ἐρώτημα; 
Τὸ ποῖον; 
Δ. Εἴπερ' εἰσί τινες ἀνθρώπων ἄρχοντες; 
Π ῶὣς γὰρ οὐκ εἰσί; 

9 δΔ. Τίες οὗτοι; τίνας αὐτοὺς ἐπονομάζεις; λέ- 

γω δὲ οὐ τοὺς ἐν πολέμῳ στρατιωτῶν ἄρχοντας, 
στρατηγοὺς γὰρ ὀνομάζειν εἰώθαμεν τοὺς ἁπάσης 
τῆς στρατιᾶς" ἡγεμόνας' ὥσπερ γε καὶ κατὰ µέρος 
ὁ μὲν λόχου ἄρχων καλεῖται λοχαγός, ὁ δὲ τάξεως 
ταξίαρχος, ὁ δὲ τοῦ ναυτικοῦ ναύαρχος, ὁ δὲ μιᾶς 
τριήρους τριήραρχος: καὶ ἄλλοι εἰσὶν. οὕτως καλού. 
μενος πλείους ἐν τοῖς πολέμοις ἄρχοντες' κατ] 
ὀλίγους, ὁ ὅτι πλείστης προνοίας τότε καὶ ἡγεμονίας 

4 οἱ ἄνθρωποι δέονται. οὐδέ γε τῶν χορῶν τοὺς 
ἡγεμόνας" τυγχάνω πυνθανόµενος, οἵτινες καλοῦν- 
ται, τοὺς σηµαίοντας τοῖς ἄδουσι καὶ µέλος 
ἐνδιδόντας, οὐδὲ τοὺς τῶν συµποσίων ἠἡγεμόνας, 
οὐδ᾽ εἴ τινες ἀλλοι" μέρους ἀνθρώπων πρὸς μίαν 
πρᾶξιν ἢ χρόνον ῥητὸν ἐπιμέλειάν τινα ἢ ἀρχὴν 
λαμβάνουσιν: ἀλλὰ τοὺς αὖ ποτε τῶν ἀνθρώπων 
ἄρχοντας πολιτευοµένων καὶ γεωργούντων, ἂν οὗ- 
τως τύχωσι, καὶ βιούγτων ἁπλῶς, ὡς Ἰθρός τε 
ΩΗ ερσῶν ἦρχε καὶ ἈΙήδων Δηιόκης καὶ Ἕλλην τῶν 

Ἐἴπερ] Εϊπέ, ὙΝΠαπποννί2. 
στρατιᾶς Ἠεῖδκε: στρατείας. 
ΑΕΙΘΕΓ καλούμενοι ἨΠεῖδκε ας καὶ κατὰ. - 
ΑΕΙΕΓ ἄρχοντες Πείδ]κε ας καὶ. 
ἡγεμόνας (ΥΟ08ΡΥ : κορυφαίους. 
ἄλλοι ΑΥΠΙΠΙ : ἄλλου. 
αὖ ποτε ΨΗΙΗ Ἑ, αὐτό γε ΑΥΠΙΤΗ, αὐτὸ τοῦτο Ῥβιρ]ς: αὖ 

τότε ΟΥ αὖ τοτε ΟΙ αὐτότε ΟΥ αὖ ποτὲ. 
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5ουά {ε]]ουν, Ραἱ Βάππαπ Ῥοΐπος ἴοο, 15 οπε «Ποι]ά ρα 
ΔΏΥ Γαλ ἵπ Ηοπιεγ τερατάίπο ἴμεςο ππαϊ{ενς.!  Βιαΐ 
ΝΥΗΥ αῑά γοι ποῖ απΠςνγεν {Πε ομ]σίπα] απεδοη ὃ 

1πί. ὙΝΠπαϊ ααεςίίον 

1ριο. ὪΝΠείμεν ἴμετο απο ἱπάεεᾶ οσγίαϊῖπ τα]εγς οἱ 
ΠΠΘΗ. ; 

Ιπί. ΥΝΊΥ, οἳ οοαγςε ἴπετε 416. 
1λιο. ΎΝ]ιο αγο ἴπεςαο  ὙψΠαϊ 4ο γοι οα]] ποπ ὁ 1 

ΑΠ ποῖ «ρεα]κίησ οἱ ἴλοςο νο τα]ο ςο]άίενς ἵπ γναγ, ΓΟΥ 

ἴλοςο Υπο αγε Ιεαάους οῇ ἴ]λο αΤΠΙΥ αξ α νο]ε ννε ατα 
πγοηῖ {ο σα] οεπετα]ς: αςί ας αἱκο, οοησίἀετος απῖς ΡΥ 
απῖί, ἴῃο τα]ογ οἱ α οοπιραῦγ ἶς οα]]εᾷ οαρίαῖῃ: οϐ 

α τερ]πποηῖ, οοοπε]: οἳ ἴ]ο βεεῖ, αἀπηίτα]: απά οἱ 
α. βἶηπσ]ο ἰτίεγεπιο, ἴΠΙΟΥΑΥΟΗ: Ἰποχδονογ, ἴπετε αγθ 
«ενοτα] οἴ]εις εΙππί]ατ]γ παππεά νο {Π γνατίαγεο 6ΧΕΥ- 
οἷςεε τα]ο ονεγ «πια]] απῖῖς. Ροσαιιςα αἲ ἴλπαί Εἴπις ΠΙΘΠ 
πεοεᾷ Ει]]οςί οαγε απ ΙεαᾶενςΒ{ρ. Χο, αξ ἴ{ Παρροπξ, 
απι [ αθκίπσ νπαῖ ἴΠε Ἰοαάονς οἳ ἴλο «πογιςος ατγε 
σα]]εᾶ, νο σῖνε ονάετς ἴο ἴ]ο 5ἵησενς απά 5εῖ ἴ]οα 
ἴαποι” ΠΟΥ απη [ αςκίησ αροιῖ ἴ]ο Ίεαάετς οϐ δγπηροςία.ά 

ΠΟΥ αροιῖ αΏγ οἴμονς νο {ογ α 5ἴηπσ]ο αοῖ ος {οχ α δεί 
Επιε α5δαππε α οεγίαϊη ονοενεἰσηί απά οοπίτο] ονετ ἃ 

στοιρ οΓΊπεη: ΟΠ ἴμε οοΠίγατγ. Γ πἹεαΠ ταἴμεχ ἴ]οςα 
ΝΟ αἲ απγ ἔππε τα]ε Ἠπππαπ Ρεΐησς {π πεί αοἰϊν]ίος 

ας οἴίπεῃς, οὗ ἵπ Εῃαῖν Γαγηῖπο, ΤΕ πἹαγ Ῥε, ΟΥ 5ΙΠΠΡΙΥ 
η ἴπείν Ἠνίης, α5 Ογτας, {ου οχαπηρ]ο, τα]εὰ ἴ]λο Ῥετ- 
εἶαῃς. )οἵοσες ὅ {Πο Ἀ[εάες. Ηε]]επ ἴμοδε Παπιεᾷ {ο0Υ 

1 Ὠϊο ἵ5 αἰ]ιάϊπρ ἴο Ηοπιεγ Εγεηιεπῖ α5ε ο ἴπε Ῥήταδε 
ποιμὴν λαῶν Ιπ οοππεχίοη ννῃ ἴπο Πεγοε» ΟΕ ἴπε Γαά. 

Σ Ἐ,ς., ἴ]ιε ἐνωμοτάρχης., ΟΟΠΙΠΠάΠάΕΥ οἱ α Εουγί] ο8 α ΟΠΙ- 
ΡαΠΥ. 

ὃ Τμε., κορυφαῖος. 4 Τ,ε., συµποσίαρχος. 
δ Ὠοϊοσες να ρτοραβΙγ απ Ηἰδίοτίσα] οπατασίετ.  Ἠετο- 

ἀοῖις (1. 96-109) τεσατᾶς Ππι ας ἴπο {ἔοιπάετ οἳ α απ]τεα 
Κἰπσάοπα, τα!πρ Μεά]α {ος πποτε ματ Πα]Εα εεΠπΙτΥ. 
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δι αὐτὸν ὀνομασθέντων καὶ Αἰόλος Αἰολέων καὶ 
Δῶρος Δωριέων καὶ ἸΝόμας Ῥωμαίων καὶ Δάρ- 
δανος Φρυγῶν. 

6δ Αλλ' οὐδὲν ἤρου χαλεπόν' πάντες γὰρ οὗτοι 
οὓς σὺ νῦν ὀνομάζεις βασιλεῖς ἐκαλοῦντο καὶ ἦσαν" 
καὶ ἡ ἀρχὴ αὕτη ἣν λέγεις τὸ καθόλου ἀνθρώπων 
ἄρχειν καὶ ἐπιτάττειν ἀνθρώποις ἀνυπεύθυνον ὁ ὄντα 
βασιλεία καλεῖται, 

Δ. Σὺ ἄρα οὐχ ἡγῆ βασιλείαν τὴν τῶν ΄Πρακλει- 
δῶν ἐν Λακεδαίμονι τοσοῦτον βασιλευσάντων χρό- 
νον; ἐκεῖνοι γὰρ οὐ πάντα ἔπραττον ὡς αὐτοῖς 

6 ἐδόκει, ἀλλὰ περὶ πολλῶν ὑπήκουον τοῖς ἐφόροις, 
οἵπερ, ὅτε κατέστη τοῦτο τὸ ἀρχεῖον ἐν Σπάρτη 
Θεοπόμπου βασιλεύοντος, πρὸς ἐνιαυτὸν οὐδὲν 
ἵττον ἐκράτουν τῶν βασιλέων". ὥστε καὶ [αυσα- 
γίαν τὸν Ἐλεομβρότου τὸν νικήσαντα Πλαταιᾶσιν 
ἐβούλοντο μὲν εἰς τὴν εἱρκτὴν ἐμβαλεῖν, κατα- 
φΦυγόντα δὲ εἰς τὸ τῆς ᾿Αθηνᾶς ἱερὸν αὐτοῦ ἁπ- 
έκτειναν, καὶ οὐδὲν αὐτὸν ὤνησεν οὔτε ὅτι γένος” 
ἦν τῶν "Ἡρακλειδῶν οὔτε ὅτι παῖδα" ἐπετρόπευεν 
οὔτε ὅτι τῆς "Ἑλλάδος ἁπάσης ἡγήσατο, οὐ µόνον 

7 τῆς Ἀπάρτης. ὕστερον δὲ ᾿Αγησίλαον πολεμοῦντα 
βασιλεῖ τῶ μεγάλῳ καὶ περὶ Σάρδεις νενικηκότα 
μάχη, καὶ κρατήσαντα πάσης τῆς κάτω ᾿Ασίας 
ὑπηρέτην πέµψαντες ἐκάλουν παρ᾽ αὑτούς': καὶ ὃς 

1 οἵἴπερ αἀάεὰ Ὦ}γ (ΟΤοβΏΥ. οἳ ἨΗενννετάεη. Ανγηϊπι πόἰεὰᾷ 
Ίασμπα. 

3 γένος] γένους Ἠεῖςκοα. 
3 ΑΕἴεγ παῖδα (1αδά4α ας τὸν Λεωνίδα. 
4 ας , Ἐ . δες ον , Ν » ῃ 

παρ αυτους ΙΠΗΡΕΤΙΗ5: παρ αυτους ΟΥ προς αυτους. 

1 Π.ε.. ἴπε Ἠε]]οπες. 
5 Ἔπο Βρατίαπ ΚΙπας ἵτασεα ἰλπεῖγ Ππεασε ἴο Ἠεγασ]εδ., πο 
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Ἠϊπα,ϊ Αεο]ας ἴπε Αοοῄαης, Ώογιας ἴμο Ὀονίαπς, Νάπια 

ἴπο Ἠοπιατς, απᾶ αγ πως πε Ρμγγοίαης. 

{πί. ἨΝΗγ. γοιν αποδίίοη ἰς πο α αγά οπο {ου αἲ! 
ἔπεςα ν/οπα γοι ΠΟΝ Παπ νεγθο οα]]εᾷ Κΐπσς, απᾶ 

Κίπρς ἴμεγ ννετε: απα ἰλὶς γα]ε οἳ νο] γοι δρεσῖς, 
ἨΊετεΡν α Πα εχεγοῖςες σεπογα] οοπίγο] ονον ΠΠ 

Ρεΐπςσς απἆ σἶνος ἴμοπῃ ογάοτς νηποιί Ρεΐπο αοοοιπῖ- 
8Ρ]ε {ο ἴλεπι, ἴς οα]]εᾷ ΚΙποςΠΙρ. 

1λιο. Ἔπεπ γοι ἆο ποῖ γεσαγᾷ ας ΚάπιοςΡίρ ἴμο τα]α 
οἳ ἴ]με ΠΗετας]είάας, ΝΟ νογε Κίπος ἵπ Γ,αοθεάαεπιοπ 
{0Υ 50 Ίοπσ α πιο 5 ου εν αἰᾶι ποῖ 4ο ενοειγτῃίπς 
αοσογάΐτπς {ο ἐεῖγ ον Ῥ]οαξατο, αἱ ἵπ ππαἩγ ππαξῖευς 

Ώιεγ νετο 5αρ]εοί ἴο ἴπε ερΒονς. Νο, οπος. ἰλίς 
οβϊοε Ἰαὰά Ῥεεπ εκίαρΗςῃεά ἵπ Βρατία ἵπ ἴπε τείση 
οἳ ΤΠεοροπαριας.» {ον ἰλεῖν γοαν οἱ οῇϊος Ἠαά πο 
Ίε5ς απ]ογΙγ λατ ἴλο Κίπος. Ιπςοτπιο]ᾗ Ελα ἴμεγ 
πν]ς]οά ἴο ἴἶνγουν Ιπίο Ρηϊξοπ. ενεη Ῥαμδαπίας 50Π 

οἱ (Ἰεοπιρτοίας, ἴΠο νΙοίον αἲ Ῥἰαΐασα, απά ν]ση ος 
Ἠαά Πεὰ {ον τοίασο Το ἴπο «Ἠπίπο οϐ Αίπεπα, ἴΠεγ 
Κῑῑῑεά Ἠΐπα ἔλονο ἲ απιά Ργοβίος Είπα ποϊλίπρ Ε]λαξ Ίο 
ννας οἳ ἴμο Ἰπο οἱ ἴμε ἨΗεταο]είάας, οΥ ἴπαί ο ννας 

συατίαπ οξ α Ρογ.5 ος ἴΠαῖ Ίο Ἰαά Ῥεει ]εαάςεν οἳ αἱ] 
Ηε]]ας απά ποῖ οἳ Βρατία αἱοΠθ.. ΆΑπα Ἰαΐεγ οη, ΨμεΠ 
Ασες]]αῖϊς ννας αἲ ἵνα νΏ ἴπε (νεα Κίπο απ Ἰναὰ 
Ῥεεπ νἰοϊοτίοις ἵπ Ῥαϊίιο ἵπ ἴμπε πεϊσβροιτῃοοά ος 
Φαγαίς απά Ἰαὰ σαΐπες οοπίτο] ουεγ αἲἰ Ίουγεν Αξία, με 
ερῄοτς 5οπί α 5αρογάἰπαία Το ΦΙΙΠΗΠΠΟΠ Ἠίπα Ποπις 

λαςᾶ Ῥθεῃ σἵνεη 5ονεγεϊσηίγ ουετ Γιασοεάαεπιοπ Ὦν Αερϊπαῖας, 
Κκῖπσ οἱ ΤΠεςδξα]γ. 

3 Ἓϊνε αρποτς Ίψετε εἰεοίεά απηια]Ιγ. Θοπιθ απο]επῖ 
αιαἰποτϊίες αδογῖρεᾶ ἴπε Ἱπςμίιίίοπ οἳ ἴλαῖ οἨ]οε ἴο ΤΠ6ο- 
ΡΟΠΙΡΗΙ5. οἴποεις ἴο Γγοτριας. ἘΤΠπεῖτ αιἰποτιγ απ Μαποβίοπς 
ατε ἰτεαῖεᾷ Ὦγ Ατίςίοῦε, Εοζέίος ὅ. 9. 1. 

4 ΤΠεγ ννα]]εὰ τρ ἴ]ο 5Ἠτίπε, 5ο ἴπαί Πε 5ἴατνεςα [ο ἀεαϊῃ. 
5 Ἡε πας τεσεπί {ον Ρ]εἰδίατομας 5οπ οἳ Γ,εοπίᾷα5. 
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οὐδεμίαν ἡμέραν ἀνεβάλετο, τοσούτων μὲν ᾿Ελλή- 
νων, τοσούτων δὲ βαρβάρων γεγονὼς κύριος. οὐκ 
ἄρα ὑπῆρχε βασιλεὺς τῆς Σπάρτης ᾿ Αγησίλαος, ὃς 
ὑπήκουεν ἑτέροις ἄρχουσι»; 

Καὶ πῶς ἂν εἷεν οὗτοι βασιλεῖς πρὸς τὸν ἀκριβῆ 
περὶ τῆς βασιλείας λόγον; 

Δ. Αρα οὐδὲ ᾿Αγαμέμνονα ἐν ᾿᾽Ιλίῳ «φήσεις 
βασιλεύειν ᾿Αργείων τε καὶ ᾿Αχαιῶν, ὅτι εἶχε τῆς 
ἀρχῆς ἐπίτροπον ἄνδρα πρεσβύτερον, Χέστορα τὸν 
Πύλιον; κἀκείνου κελεύοντος τὸ τεῖχος ὢᾠκοδο- 
µήθη τὸ περὶ τὰς ναῦς καὶ τὴν τάφρον περιεβάλοντο 
ἔρυμα τοῦ ναυστάθµου, καὶ διεῖλεν εἰς τάξεις τὸν 
στρατὸν ὁ ᾿Αγαμέμνων, πρότερον, ὡς ἔοικεν, εἰκῇ 
µαχόµενον, πεζούς τε καὶ ἱππέας, φύρδην ἁπάν- 
των ἀναμεμιγμένων, Πυλίων τε καὶ ᾿ Αργείων καὶ 
᾿Αρκάδων καὶ Ῥοιωτῶν. ὁ δὲ Νέστωρ ὕστερον 
αὐτῷ προσέταξε κατὰ φῦλα διαιρεῖν τὸν στρατὀν, 

ὡς φρήτρη φρήτρηφιν ἀρήγῃ, φῦλα δὲ φύλοις. 
ο Δ ΔΝ - ς / ”/ / / 

οὕτω δὲ καὶ τῶν ἡγεμόνων, ἔφη, γνώσῃ τούς τε 
ἀγαθοὺς καὶ τοὺς κακούς" εἰ δὲ τῶν ἠἡγεμόνων, 
δῆλον ὅτι καὶ τῶν στρατιωτῶν' ἅμα διδάσκων τῆς 
ὠφελείας τὸ μέγεθος. 

ΔΝ / / ϱ/ ο) / 

τί βουλόμενος οὕτως ἐποίει; 
/ - .. Ἵνα ἐπίστηται καὶ τελευτήσαντος αὐτοῦ τὴν 

5 ιά Δ 

στρατηγικὴν ᾿τέχνην ὁ Αγαμέμνων. οὕτως δὲ 
πάνυ ἦν κατήκοος τοῦ χέστορος, ὥστε οὐ µόνον, 
εἴ τι προσέταττεν αὐτὸς παρών, τοῦτο ἐποίει 

1 Εοτ πο τοσα] οἳ Αρεριαϊς, 5εε Ἀεπορποῃ. Πε][επίῖσα 
4. 2. 1-9. 

5 ]αά Ἰ. 991-944. 
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απ Ασες]]αΐς αῑά ποί ἀε]αγ α εἴπσ]ε ἀαγ.! αἰἰποισ]ι 
πε Παά σαϊπεςὰ αιἰ]ᾗογΙἴγ ονΕΥ 50 ΠΙάΠΥ (τοσ]κς απά 5ο 
ΠΙἨΥ Ῥανρατίαης. ΎνΝας Ασεςαϊς, πετ, ποῖ Κάπσ ο 

Αρατία, 5ἶποςῬ Ίπε νγας 5αρ]εοί {ο οἴμοι τα]ετς 7 
Ιπί. ΥΝΗΥ. Που) οοα]ά ἴπεςε Ῥο Κίπος ἵπ ἴμο εἰ]οῦ 

5οηςε οἳ ΚἰπσςΒΙρ ὃ 
1ριο. ἨΝΗΙ γοι., Πεν, Πο]ά ἴλαῖ ποῖ ονεη Αραππεπη- 

ΠΟΠ γνας Κίπσ οΓ οί Αιοσίνος απά Αομαθαης αἲ Παπη, 

είποε Ίε Ἠαά απ οἰάει ΠππαἨ αξ 5αρεγνίςοχ οἱ Πὶς γα]ε, 
Νεείον οἳ ΕΒγ]ας 2 Μοτεονετ, 1 ἵνας αἲ ἰ]λαί πιαπ΄ς 
Ριάάΐτς ἴλαῖ ἴ]ο ννα]] αΡοαῖ ἴπο «Πἶρς ννας Ρα απἀ 
Ὠια ἴγεποῃ ἀάπσ αβοιί 1 ας ρτοϊεσίίοπ {ον πε πανα] 
ςεἰαίίοη.” απ αἲ Πὶς ἀῑτοσοίίοπ ἴοο ΑραπΙΕΠΙΠΟΠ αἰνιάεά 
Ὠνο αππηγ Ιπίο ἀείασμπιεηϊς, ὈποισΏ ρτονίοις]γ, ας Τῖ 
νοι]ά 5θ6επῃ, 1 Ἰας {οισ]ί νν πο. ογραπΙπαξΙοη. Ροἳ] 

Ιη{αΠΙΥΥ απᾶ οανα]τγ. ῃ Ρείπς ο σε] ἰοσείμοι ἵπ 
οοη{αδίοἩ, Ρο Ῥν Πίαηπς απά Αγ οἶνος απά οπεασας 
απᾶά Βοεοΐϊαης. ἨΗονενογ. νεος, Ἰαΐογ Ῥαάς Ἠῖπι 

ἁἰνίιᾶε ἴ]ε αΠΙΥ Ὦ} ἰπῖρος. 

ΤΠαϊ ρῃγαίτγ ππαγ αἷά ρΗῃγαϊτγ απ ἴτίρο αἴά 1πῖρο.5 

“"Ἀπογεονος, δαϊᾷ Ἀο,  ἵπ ΕΠπῖς νναγ ννηῖ ἴοι τοςος- 
ΠΊζε ῬοῖἩ ἴ]ο να]οτοις απά ἴπε οονατᾶ]γ απποπσ ΤΗΥ 
]εαᾶευς '--δαϊ Παπποπς ἴπε Ιεαάστς, ορνίοας]ν απποπς 

ἴῃΠε ϱΟΠΙΠΙΟΠ «οἰάϊογς ἴοο---απά αἲ ἴμαο «απιο ἰῑπιο ο 
εχρ]αϊπεα ἴ]ο πιασπ!{ιιάο ο{ ἴηο αἀναπίασε ἴλαῖ νγου]ά 
τος]. 

Ππί. Απα ν η ννλαῖ ραγροςο ἀῑά Ἀοσίου ἆο ἐλπὶς ὃ 
Ι)ίο. ἴπ οτᾷεν ἴπαί ενεπ α[ἴει Ἀοσίογς ἀθαίῃ Ασα- 

ΠΊΕΙΗΠΟΠ πηὶσΕί απάετείαπά ἴ]ε ατὶ οἩ σεπεγα]ςΒ!ρ. 
Ῥαΐῖ ΑραπιεπΙποΏ Ίνας 5ο ΝΠΟΙΙΥ οροᾶἰεπί ἴο Νεςίος 
Ὠιαϊ Τε ποῖ οπ]γ ἀῑά εασετ]γ απγἰῃίπς ἈΝεςίου οοπῃ- 

5 Πὐίά. 9. 969, Ιπες 964-966 Ῥεΐηπρ αἀάεᾶ Ὦγ Ὠ]ο ἵπ Ῥατα- 
Ῥῃταδο. 
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προθύµως, ἀλλ᾽ οὐδὲ εἴ τι ὄναρ ὠήθη Κέστορα 
λέγειν, οὐκ ἂν οὐδὲ τοῦτο παρέλειπε. τὸ γοῦν 
ὄναρ τὸ περὶ τῆς µάχης οὕτως ἐξηπάτησεν αὐτόν, 
Ἰχέστορι ἀπεικασθέν. 

Οὐ µόνον δὲ τῶ Νέστορι ὑπήκουε δοκοῦντι φρο- 
νιµωτάτω τῶν ᾿Αχαιῶν, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἄνευ τῶν γερόν- 
των οὐδὲν ἔπραττεν. ὁπότε γοῦν ἔμελλεν ἐξάγειν 
τὸν στρατὸν τῷ ἐνυπνίῳ πεισθείς, οὐ πρότερον 
ἐξήγαγε πρὶν ἡ βουλὴ τῶν γερόντων ἐκάθισε παρὰ 
τῇ νηὶ τῇ λέστορος. οὐδὲ τὴν πεῖραν, ἣν ἐβούλετο 
λαβεῖν τοῦ πλήθους, εἰ ἔτι μένειν ἐβούλετο καὶ 
διαπολεμεῖν τοῦ ᾿Αχιλλέως µηνίοντος, οὐκ ἄλλως 
ἐπειράθη, πρὶν εἰς τὴν βουλὴν πρῶτον εἰσήγγειλεν. 
οἱ δὲ πολλοὶ τῶν δημαγωγῶν ἀπροβούλευτα ψη- 
φίσµατα οὐκ ὀκνοῦσιν εἰς τὸν δῆμον εἰσφέρειν. 
ἐκεῖνος δὲ μετὰ τῶν γερόντων βουλευσάµενος 
οὕτως ἐμέμνητο εἰς τὸ πλῆθος περὶ τῆς καταστά- 
σεως τοῦ πολέμου. 

Τοῦτο μὲν οὐδὲν ἄτοπον, εἰ βασιλεὺς ὢν µετ- 
εδίδου λόγου τοῖς ἄλλοις καὶ σύμβουλον εἶχε διὰ 
γῆρας πιστευόµενον, αὐτὸς ὢν κύριος ἁπάντων τῶν 
πραγμάτων. ἐπεὶ διὰ τί τὰ περὶ τὴν Βρισηίδα 
οὕτως” ἐποίησεν οὐ πεισθεὶ τῶ ἹΝέστορι τῷ 
βελτίστῳ;' 

Δ. «σπερ δὴ καὶ πολλοὶ τῶν ἰδιωτῶν οὐ πει- 
θόµενοι τοῖς ἄρχουσιν οὐδὲ τοῖς νόµοις πολλὰ 
πράττουσι παραγόµως, ὑπὲρ ὧν καὶ τὰς εὐθύνας 

1 διὰ τί] αὐτίκα Ατηϊπῃ, 
3. ΑΕἴεγ οὕτως Πεῖδ]κε ας αἰσχρῶς. 
3 τῷ βελτίστῳ] τὸ βέλτιστον ΑτΠΙΠΙ. 

1 Πίαά 3. 16-41. ἸΠοτπε ἰτεαίς ἴ]ο ἀτεαπι 35 α Ῥείδοῃ. 
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πιαπάες ἵπ Ρεγδοῃ. Ραΐ ενεπ 1 {πα ἆγεαπα Πε Ιπιασίπεςα 
ἴπαί Νεςίου γνας σαγίπο οοππεϊλίπς, ηε γνοι]ά ποῖ αῑς- 
τοσατᾶ ἴμαί εἴίμον. ον ἱηςίαπος, ἴ]ο ἆτααπι αβοι! 
ἴπε Ῥαϊί]ε ἀεοεῖνεά Πίπαι ἵπ ΕΠῖς Ἱναγ, Ῥεσαιςα οἱ {ῑς 
γαδεπβ]απος 1ο Νεξίογ.: 

Ἠοννενετ. ηε νγας ποῖ οπ]ν ορεάἰεπῖ ἴο Νθκδίου, ο 
γνας ἀαεπιεά ἴπο νςεςί οἱ ἴπαο Αοπασαπς, Ῥαΐἱ αἷςο 
Ίο γγοι]ά ποῖ αἰτεπιρί απγ{Πμίπςσ νο ιο εἰάους. 
Ἐον Ιηδίαπσς, ὪΨῆοπ Ἡο ἵνας αΡοιαῖ ἴο Ἱεαά {οτί Πὶς 
ΒΥΠΙΥ ἵπ οροάϊεποο ἴο ἴπο ἀτααπιπ, ηε αῑά ποῖ ἆο 5ο 

αΠ] ο οοαποΙ] οξ Το ε]άενς Πας Ἠε]ά α 5εσδίοπ ΡΥ 
Ὠπο «Πρ οἳ Νεςίογ. Μογεονεν, ΝΙΙΗ τοσαγᾶ ἴο ἴλμα 
ἴεςί ν/μΙοἩ Ίο νής]εςὰ ἴο πιακε οἱ ἴ]λο αὐΠΙΥ. ἴο 56ο Η ΤΕ 
γγας ν]]]πο Το τοπιαῖη Ίοηπσεγ απά Πσβί 1 οαῖ ἀοςρίίο 
το νταϊῖἩ οἳ Αοβί]ες, ο αῑά ποῖ πιακο ἴ]ιο ἰοδί ἵπ 
ΑΠΥ οἴμει Ὕναγ Ῥείογο βγεί οοησι] πο Πο οοαποΙ].ὁ 
Οµ ἴλο οἴμεν Παπά, πιοςί ἀεππασοσαες ᾳο ποῖ Ἠοδίαϊε 
ἴο Ῥτίπσ Ῥείοτο ἴπε Ρρορα]ανς α5ςεπηΡΙγ πιθαςγος νΥλΙο] 
Ἠανα ποῖ Ῥεεπ ραςςεᾷ απροπ ὮΥ ἴπαε οοιποῇ. ὙΥεῖ 
ΑΦΑΠΙΕΠΙΠΟΠ οοπ{εγτεᾷ νι ἴλμε οἰάενς, απά οΠΙΥ 
Ώμοπ τεροτίεᾷ ἴο ἴλο 5ο]άϊετγ οἩ ἴμε εἰἶαῖο ος 1ῃΠε αγ. 

Ππί. ΤΠῖς ἶς ποϊΠίπσ είταπσε. ἴπαῖ, Κίπα ἴποισῃ Πε 
ἵνας. ης σανο ἴμο οἴλονς α εαπος ἴο Ῥο Ἠεατά απἀ Ὠαά 
Αη. ανίκου ΝἨο ννας ἰγαςίεά Ῥοσαιςδο ο Πῖς γοαυς, 
ἔποισῃ Πε Πἰπιςε]{ Ἠαά Γα1 ααἰπονίγ ἵπ αἲ) πιαϊζῖους, 
Έ]ςε ν/ιγ αῑά Πε αοὶ ας Ίο αῑά ἵπ ἴ]λο πιαϊτεν οἳ Βεὶςεῖς 
Ιπςίεαςᾶ οἳ ορεγίποσ ἴ]ο πιοςῖ πορ]ε Νορίου 4 

Πίο. ΥΝΗΥ. Τ ἴς Παςί Ἰκα το οαδε ΟΕ πΙαἩΠγ ΤΠΘΠ ΤΠ 
Ρτϊναϊε εἰαίίοιπ νο. ποῖ ορογίπο ἰλείγ τα]ους οὗ το 
Ίαννς, οοπιπηἳ π]αἩΥ απ]ανν{α] αοῖς, αοῖς {ου ν/ΠΙοἩ ΤΠεγ 

εεγνῖης α5 α ΠἹεδδεησετ ΟΕ ζεις απᾶ ἰακίπρ προπ ΠΙπιδε]ῇ [λε 
Ἰ]κεπεςς ος Νερίογ. 

5 Ποια. 9. ὅ9-δ4. 5 [υα. 9. 19-16. 
4 Ποια. 1. 215-916. 
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ὑπέχουσιν' οὐκοῦν ἀχθέντες εἰς τὸ δικαστήριον 
ζημιοῦνται ἧς ἂν ἕκαστοι δοκῶσιν ἄξιοι ζημίας. 

Πάνυ γε. 
1» δ. Τί οὖν; ᾿᾽Αγαμέμνων οὐ δοκεῖ σοι τότε 

ἀπειθήσας ὕστερον εὐθύνεσθαι ὑπὸ τοῦ ἸΧέστορος, 
ὁπηνίκα αὐτοῦ κατηγορεῖ τῆς πράξεως ἐκείνης ἐν 
τοῖς Φφρονιμωτάτοις τῶν συμμάχων, τοῖς ἡγεμόσιν 
αὐτοῖς," τίμημα ἐπάγων ὅ τι χρὴ παθεῖν ἢ ἀποτῖσαι,' 
κατηγορίαν χαλεπωτάτην, ἅτε δεινὸς ὢν ῥήτωρ, 
λέγων ὅτι πάλαι βαρέως ἔχει τοῖς πράγµασιν: 

18 ἐξέτι τοῦ, ὅτε, διογενές, Βρισηίδα κούρην 
χωοµένου ᾿Αχιλῆος έβης κλισίηθεν ἀπούρας 
οὔτι καθ’ ἡμέτερόν γε νόον. μάλα γάρ τοι ἔγωγε 
πὀλλ᾽ ἀπεμυθεόμην: σὺ δὲ σῶ µεγαλήτορι θυμῶ 
εἴξας ἄνδρα φέριστον, ὁ ὃν ἀθάνατοί περ, ἔτισαν, 
ἠτίμησας: ἑλὼν γὰρ ἔχεις γέρας" ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν 
φραζώμεσθα. 

14 καὶ νὴ Δία γε οὐ μόνον αὐτὸν εὔθυνε τοῖς λό- 
γοις, ἀλλὰ καὶ ζημίαν ἐπήγαγε τοῦ ᾽ἁμαρτήματος 
πασῶν βαρυτάτην. κελεύει γὰρ αὐτὸν δεηθῆναι 
τοῦ ᾿Αχιλλέως καὶ πάντα ποιεῖν ὅπως πείση τὸν 
ἄνδρα. καὶ ὃς ὑποτιμᾶται χρημάτων τὸ πρῶτον, 
ὥσπερ οἱ ἁλόντες τοῖς δικαστηρίοι, ὅσα φησὶν 
ἀποτῖσαι δύνασθαι, ἀντὶ τῆς ὕβρεως" εἶτα" τά τε 
ἄλλα καὶ όρκον. ὑποδέχεται ὀμόσειν. σφαγίων γενο- 
µένων περὶ τῆς Ἡρισηίδος, ἦ μὴν αὐτῆς μηδὲ 

15 ἄψασθαι λαβών' ἀντὶ δὲ τοῦ µόνον μεταγαγεῖν ἀπὸ 

1 Ῥεΐέοτε ζημιοῦνται ΏΙπάοτέ ἀε]εῖες τὴν ἀρ 
τοῖς ἡγεμόσιν αὐτοῖς ἀε]είεὰ Ὦγ Αγηϊτη. 

τοῖς ἡγεμόσιν . . . ἢ ἀποτῖσαι ἀε]εῖεὰ Ὦγ Ἐπιρετίις, 
4 εἶτα αἀάεὰ Ὦ}γ Ο0ΤοΟΡ8ΡΥ. καὶ Ἠεϊδκε. 

8 

4139 
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ενεη Ἠανε {ο ςαυπαῖζ {ο 4η αοοοιπ πο; 5ο ΨΊοη ἴΠεΥ 
ἆτε Ῥτοισηί Ῥείογε ἴλλε οοιγί ἴμεγ αγα 5αρ]αοίεά ἴο 
πλαϊενεν ΡεπαΙίγ ἴμεγ 5ενετα]]γ ατε Γποισ]ῖ {ο ππεηζ. 

1πί. ΟοτίαΙΠ]γ. 
ριο. ΝΕ] ἴπεη, ἄοες Ιὲ ποῖ 566Πῃ {ο γοι ἴμαῖ Αρα- 

ΠΊΘΕΠΙΠΟΠ, Ῥδσσιςδα Ἠε ἀἰεορεγεᾶ οἩ ἴ]αί οοσαδίοη, 

νας Ἰαΐεν οα]]εᾷ ἴο αοοοιπῖ Ὦγ ἈΝεσίον ὃ 1 τοίεν ἴο 

ἴπο ῥραδρασα ΤΠ υμίοἩ Νεδίου αοσιςες Είπα οἳ ἴπαί αοἲ 
ἵη ἴ]λο ργαδεηςς οΓ {Πε ]ςεςί οἱ ἴ]λο α]]ίος, ἴπε Ἱεαά εις 
ἔπεπισε]νοας, αἀάίπο ν]λαῖ Ίο ννας ἴο 5αῇογ οὗ ἴο ραγ 
ΡΥ ν/αγ ο Ρρεπα]ϊγ. α πιοςί στίενοις αγγα{σηπηθηῖ---ΓοΥ 
ηε ἵνας απ αΡ]ε 6ρεακει-- νοεγεῖη ηο δαγ5ς Ίο Ίας Ίοπρ 

Ῥεεπ ἐγοιρ]εᾷ Ὦγ Ασαπιεπιποπ)ς οοπποῖ : 

Ἐ εν εἶπος ἴ]αί ἆαγ., οἱ 5οἩ οἱ ζεις, νποπ ἴποιι 
Ῥιάςί σο απά οπαϊο] Βγὶςεῖς ἔνοπα ἴ]λο Ττοηῖ, 
Ὀορρίίε Αολί]ες) τασο. απά ποῖ αἲ αἱ] 
Ας ΙΤ ννας ππάεᾶ. Μαπγ ννοτὰς 1 5ρα]κα 
Αραίηςί Τε; γοαῖ ἴο ἴπγ Ρτοιᾶ Ποατί ἴποια ἀῑάςε 
Φαξ, ἀἰςποπουγίηρ τε Ῥτανεςί π]αἩ, 
Ἠ/ποπι 66η ἴ]ιο σος ]ιαά Ποπουγεςά ; {ον Πὶς Ῥτίζαε 
Έποι Ἠαςί Ὦγ ςείκατες 50] εί ας Ῥ]αἨ 6η πουν. 

Απά, ϱγ ἴπε σος, πε ποῖ οπ]γ οα]]εᾷ Ἠϊπα Το αεοοιπῖ 

Ὦγ Πΐς ννογάς Ῥαΐ ενεη Ἰ]αἱᾷ απροῃ Είπα το Πεαν]οςί 
Ρεπα]ίγ οἱ αἲ] {ον Πἰς πακοοπάποί. Ἐου Ἡο Ριάς Είπα 
επίγεαἰί Αολί]]ες απά 5ο ἴο αἲ] Πεποί]μς ἴο Ρρεγρααάς 
Ἠίπη. Απά ΑσαΠΙΕΙΠΗΠΟΠ, κο ππεη οοην]οίεά ἵπ ἴ]ε 
οουτῖς, Πγςί πιακες α οοµΠίεγ Ῥγοροξα] οἳ α Ππα, τοῦ 

5 ηε 5αγς ο ἶς αΡ]ο ἴο Ρ8Υγ. α» οοπιρεηξδαΓΙοΠ {ου Πὶς 

Ἱηδυ]ὲς ἴλεῃ, απποπο οἴμοεν ἰπίπος, ηο απάοτία]κες Το 
οβ ου «αογίβσο απ ἴο 5Ίνθαγ αΏ οαἳμ τασατά(πρ Βηϊςαῖς, 
ἴλαῖ Ίο Ἠας ποῖ ονοη ἰοισμεά Ἠεχ οἶπσς ἴμε ἆαγ ε 
ἴοο]ς Ἡεν {ποπι Αολί]]ας: απ ἵπ ραγπιοπῖ {ΟΥ ΠΊεΤΕΙΥ 

1 ]μίαᾶ 9. 106-119. 

419 



ΡΙΟ (ΠΒΥΞΟΡΤΟΜ 

σκηνῆς ἐπὶ σκηνὴν χρυσίον ἐπαγγέλλεται δώσειν 
πολὺ καὶ ἵππους καὶ τρίποδας καὶ λέβητας καὶ 
γυναῖκας καὶ πόλεις" τελευταῖον δέ, ὡς οὐκ ὂν' 
ἱκανόν, τῶν θυγατέρων τριῶν οὐσῶν ἣν ἂν βούληται 
συνοικεῖν’: ὅπερ οὐδεὶς πώποτε κατεκρίθη παθεῖν, 
ἀντὶ θεραπαίνης, καὶ ταύτης αἰχμαλώτου, μηδὲν 
παθούσης, ἀναγκασθῆνας συνοικίσαι τὴν θυγατέρα 
ἐπὶ προικὶ µεγάλη ἄνευ ἕδνων. καίτοι τῆς δίκης 
ταύτης οὐδεμίαν ἴσμεν ἰδιωτικὴν δίκην πικρότερον 
κριθεῖσαν .' 

16. Αρά σοι δοκεῖ πρὸς θεῶν ἀνυπεύθυνος ἄρχειν ὁ 
᾿Αγαμέμνων τῶν "Ελλήνων, ἀλλ᾽ οὐ πάνυ ἀκριβεῖς 
ὑπέχειν εὐθύνας ἁπάντων ὧν ἔπραττεν; περὶ μὲν 
δ) τούτων αὐτοῦ τὸν λόγον ἐάσωμεν, χθὲς ἱκανῶς 
εἰρημένον, ἐπ᾽ ἄλλον δέ τινα ἴωμεν. 
Μὴ πρὸς θεῶν, ἀλλὰ πειράθητι πάντα εἰπεῖν 

ὅσα ἔχεις᾽. ὑπὲρ τοῦ αὐτοῦ πράγματος, ὡς ἐγὼ 
μόλις ἀρτίως συνίηµι τοῦ λόγου τὴν ὑπόθεσιν. 
οἶμαι γάρ σε περὶ ἀρχῆς ἢ βασιλείας ἢ τοιοῦ- 
τόν τι βούλεσθαι λέγειν. 

ὂν Επιρετίις: ἦν. 
συνοικεῖν] συνοικιεῖν (αοε]. 

ὃ ἀναγκασθῆναι (ΥΟ5ΡΏΨ. ἀναγκάζεται (1εε]: ἀναγκάσαι, ΥΥΙΟΠ 
Ὀϊπάοτ{ ἀε]εῖες. 

4 καίτοι τῆς δίκης .,. . κριθεῖσαν ἀε]εῖεᾷ Ὦγ Εππρενῖς. 
[ 

ὅ ἔχεις (1εε]: λέγεις. 

ιο 

1 Πίαα 9. 114-151. 
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ΤΗΕ ΕΙΕΤΥ-ΡΙΧΤΗ ΡΙ2ΟΟΙ ΒΡΕ 

Ἠανίπο γεπιονεᾷ Πεν Έγοπι οπ6 [επί ἴο αποίΠεν, Πε 
οβενς {ο οἶνε ΠΙΙΟΗ σο]ά, Ἠογςας, ἱπροςᾶς, οαἱάτοης, 
ΜΟΠΙΘΗ, απά οἶῖες: απά Ππα]ν. π]άπο ἰΠὶς ποῦ 

εποισΗ, ο οἥενς Αοβί]ες νηίομονεν ο Πὶς ἴμτοε 
ἀαισΏίενς Ίο παν ἀεδίτε ἴο Ἠανο ας νο... Ῥπομ α 
Ρεπα]ίγ πο Ἱηαπ Παά ονοΥ Ῥοεπ οοπάεπηπος ἴο ἀπάεγρο 
---π Ῥραγππεπῖ {ου α ππαϊάκετναπ!ί, απά Ἠοεν α οαρίίνα 
ΝοπηαΠ, α)ίλοιρΏ 5Ἠο Ἰαά 5αῇογεά πο Ἰανπα, ἴο ο 

{οτοεᾷ ἴο οἶνε Πς οὗνη ἀαασβίεν π ππαπτίαρς, ἴοσείμον 
νημ α παρα ἀονεν, απ ντοιϊ αΠΥ Ρυοςεπῖς ΓΓΟΠΗ 
Ώια βγοοπα ! Ισ Τι σαβµ νε πουν οἔπο ου1 Πηνοὶνὶ [πο α 
ΙΠΔΗ 1Π ρη]ναϊε οἴαίοῃ ἴΠαῖ ας γεοείνεςᾶ α πιογο Ρίου 
ἀθοίσίοη αι Εκίς οπς. 

Ώους 1ϊ 5εοπῃ Το γοι, ἵπ Ηοδανεπ)ς Ππαιηθ, ἴπαῖ Άρα- 
ΠΠΘΙΩΠΟΠ τα]οά ἴλο «Τοοις νήλοιί Ρείπο 5αρ]εοί ἴο 
ἃη αοοοιπήπο, απ ἴΠαῖ Ίο ἀῑά ποῖ οἴνο νουγ κἰτίοί 

αεεοιπῖ Γον αἰἱ πε αῑά ἡ ουν ννε]], Ίος τις ἀτορ ος 
ἀῑςοιικοίοη οἱ ἴἨεςε ππαϊίους ]ςί Ίογο, οἴπος ου γνογο 
ἀεα]ί να αἀεαιαϊε]γ γοςίοντάαγ. απ εί ας ανα το 
5οἵπε οἵμεγ ἱορίο. 

1πί. Ναγ, ΡΥ Ηοανεῃ, Ταἴ]ον γ ἴο αγ αἲ] γοι ο.1 
Ἡροπ ἴΠε 5απ1ο Ἱορίο, 5ἶποο [ απ που) αἲ Ἰαδῖ ]αςί 
Ρερϊηπῖπς το απάογείαπά ἴπο ἀνι οἳ γοιν αγσαππεηῖ. 
Έον 1 Ἱπιασίπε γοι ση ἴο ἀῑδοιςς οονογηπηεηΕ ΟΥ 
ΚποςΠΙρ ΟΥ 50ΟΠ16 51Ἠ πίπο. 

2 Ἔμε Ὀτ]άε οϐ ερῖς ἆαγς Ὀτοις]Ώί πο ἆοννεν. ἜΤ]ε αδίοιπά- 
Ίπρ' 15! οἳ 1ἴεπις Ῥτοπηϊδεα Ὦγ ΑΡάΠΙΘΠΙΠΟΠ., ποῖ αἲ] οἱ νυπῖσ]ι 
ἄγε Παππεὰ ὮΥγ Ὠϊο, Ὕνεγε ἴπ 5αΜδίασίίοπ {ου νοιπᾶεὰ ργ]άε, 
Ῥο55ΙΡ]γ ΕὨῖο ννας Ῥεϊηρ {ασσίίοιις. 
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ΤΗΕ ΕΙΤΕΤΥ-ΡΕΥΕΝΤΗ Ὁί»- 
ϱΦΙΟΕΡΕ ΙΝΗΘΕΟΕ 

Τητ5 Πε Γδεοιτδε Ίας ας ΐς Ἱπιπιεα]αῖε αἶπι α ἀοβεπος οϐ 
Νεςίογ”5 Ῥεμανίοιτ ἴπ ἴπε {απιοις Ῥαάδδασε ἵπ ἴπε Πτεῖ Ῥουκ 
οἱ ἴ]λο [ία ἵπ νυπῖσ Πε 56επης ἴο Ροαδί οἳ Πὶ5 {ογππες Ργον/ος55 
απαᾶ Ἱπιροτίαπος. ἨὨϊο ππαϊηίαϊης νηῃ δοπιο 5ΚΙΙ. ποῖ οΠΙΥ 
Ὠπαϊ Ποππεν Ιπίοπά ες ἴ]ιε οἷὰ ππαπ {ο 8ρεα]κ ας ο αῑά, Ὀαἳ αἶδο 
Ὠιαϊ ηε αῑά ποῖ ππεαπ ἴο ἀερῖοί Πίπι α5 α Ὀγαρρατί- -ἴπε 5εἰ{- 
Ῥταῖςε οἳ Νεδίοι γ/α5 ἴο 5εγνο ἴ]ο δεί] Ῥραγροςθ οἱ οπεσκίπρ 
ἴπε απατγεὶ Ῥεϊννθεηπ Αραπιεπιποπ απά Αολί]]ες. 

ἨΗαν]ίηρ πιαᾷε Πῖς ρο]ηῖ, Ὠίο (5 10) 1εῖς Πῖς απάἴεποε Ιπῖο ἴ]ε 
5εογεῖ ἴπαί Πὶ5 ΦΕΓΠΙΟΠ οη ἈΝεδίογ να» τεα]]γ ἀεδίρπεα ἴο Ε0γε- 
5ἰα]] ροδδῖριε ογ]ἠοῖδπι οἳ ΠΙπαςε]ῇ νπεπ Ἰε 5οι]άἀ Ῥγεδεπί]γ 
ἀε]ΐνετ απ αἀάτεςδς νγπῖος ε Ἰαὰ ρτενίοιδΙγ ἀε]νετεὰ Ῥοίοτε 
με Ἐππρετοτ. πε οππρετον ἵπ απεδίοῃ ας ἀοπρί]ερς 
ΎΈτα]αη, απά ἴπε 5ΡεεΟἩ το ΥυΜΙοἩ ος Πἱδοσι5ο ννας ἴο 5εγνο 
α5 Ῥτε]ιάε ππαΥ Υγε]] Ἠανε Ώοεπ οπε οῇ Γ1ο)5 ἔοιν ἀἴδοοιγδες 
Οπ κ ἰπσςῖρ: 5εε Νο]. Γ οξ ἴπε Τ/οες Γήρτανν εἀ Ποπ απαᾶ Ίο 
Ἰπίποάιοίοηπς. Φποῃ 15 ἴπαο νίονν οϐ Αγηϊπι, νο ἀαἴθς οι 
Ὀϊδεοιτδα Ἱπ Ὠϊο᾿5 Ιαΐεδῖ Ῥετῖοὰ απἀ Απάς ἵπ ΙΤ ενίάεποε οΕ 
υγηαῖ Πε ἴακες ἴο Ἠανε Ῥεεπ ἴπε 5Ρρεακετ)ς (γοαιεηπῖ ρτασϊῖσα, 
ἴπε τερε[]οπ οϐ 8Ρρεεζῃες Ργενίοιδ]γ ἀε]νενεὰ 5οπιεν/Ίενο 
εἱδε. ΤΕ οπε ππαγ Παζατὰ α Ρπεςς αξ ἴο ΨΝΠΙΟ οἳ ἴπε {ον 
8ρ6εσῃες ]ιδί πιεποπεά ἢὨϊο γγαδ αροιῖ ἴο τερεαί, Ο0. 9 
56ΕΠΙ5 α παϊιτα] οἸοῖσε, {οΥ Τε 15 Εα]] οἳ Ποππετῖο αποϊαίίοπς 
απα Π]αςαἴῖοπς δε]εσίεᾷ {ον ἰΠπεῖτ εα1(γῖπς αιαΠίγ. αἰτεπίῖοη 
15 οα]]εὰ ἴο ἨΠοπιεν5 αἀπιταίοπ {ον οταἴοτΨ., απὰ ἈΝεδίος 
Ἠπηδε]{ 15 ἔπνῖσε πιεπ{ίοπεα ἵπ ἰλπαῖ οοππεχίοη (85ξ 18-24). 
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στ. ΝΕΣΤΩΡ 

Ι Διά τί ποτε δοκεῖ ὑμῖν Ὅμηρος ἸἹέστορα" ποιῆ- 
σαι τάδε τὰ ἔπη εἰπεῖν πρὸς ᾿Αγαμέμνονα καὶ 
᾿᾽Αχιλλέα, παραμυθούμενον' αὐτοὺς καὶ διδάσκοντα 

Δ / .] / 

μὴ διαφέρεσθαι ἀλλήλοις" 
/ / εν] 2 Ν κ 2 / λαό σ - ἤδη γάρ ποτ᾽ ἐγὼ καὶ ἀρείοσιν ἠέπερ ὑμῖν 
2 / ς / Δ ”/ / νε] σσ ο) 3 / 

ἀνδράσιν ὠμίλησα, καὶ οὕποτέ μ οἵ γ ἀθέριζον. 
οὐ γάρ πω τοίους ἴδον ἀνέρας οὐδὲ ἴδωμαι, 
οἷον Πειρίθοόν τε Δρύαντά τε ποιμένα λαῶν, 
Καινέα τ᾽ ᾿Εξάδιόν τε καὶ ἀντίθεον Πολύφημον, 

” / ) ἓ) / ϐ) / 2 / 
Θησέα τ᾽ Αἰγείδην ἐπιείκελον ἀθανάτοισι. 
κάρτιστοι δὴ κεῖνοι ἐπιχθονίων τράφεν ἀνδρῶν': 
κάρτιστοι μὲν ἔσαν καὶ καρτίστοις ἐμάχοντο 
φηρσὶν ὀρεσκώοισι, καὶ ἐκπάγλως ἀπόλεσσαν. 

Δ / 5 / / / / / καὶ µέν µευ βουλέων ξύνιον πείθοντό τε µύθῳ. 
3 Δ / Δ ”/ 2 Δ / ”/ 

ἀλλὰ πίθεσθε καὶ ὄμμες, ἐπεὶ πείθεσθαι ἄμεινον. 
5 5 / / Ν / / 

ο ρα μὴ ἀλαζόνα πεποίηκε τὸν Νέστορα λέγοντα 
Δ -- / λ / Δ ./ α 

περὶ τοῦ Πειρίθου, καὶ Δρύαντος καὶ τῶν ἄλλων ὅτι 
ος, τε φύσει ὄντες καὶ πολὺ κρείττους 

Ὅμη Ώρος Νέστορα (ΤΟ5ΡΥ : Νέστορος ὅμηρος (περὶ νέστορος 
[). ὁ Ὅμηρος 5) Β). 
3 εἰπεῖν αἆᾶεᾶ Ὦγ ΟΤοΡΡΥ. 
ὃ παραμυθούμενον] παραμυθούµενα ΟΥ παραμυθουµένου Πεῖσκα. 

1 ]μίαά 1. 960-268 απὰ 919-214. Ἔλε τείετεποεῬ 15 ἴο ἴ]α 
{απποις Πσηί Ῥείνεεπ ἴπε Τ αρίϊις απ ἴπε Οεπίαιτς αἲ ἴπε 
πιαστίαςο ΟΕ ἴπε Ταρίϊ Ρεϊηλοῦς, απ αἀνεπίιτε {απηϊ]αν ἵπ 
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ΤΗΕ ΕΤΕΤΥΡΕΥΕΝΤΗ ΡΙΡΟΟΌὈΕΕΡΕ: 
ΝΕΡΟΤΟΕ 

ἩἩν ἴπ ἴπε νοτ]ά ἆο γοι «Ἱρροςο Ηοπιογ οααςεᾷ 
Ἀερίογ ἴο δρεα]ς ἴμο Γο]]ονΊπο νογςες ἴο ΑσαπΙΘΙΗΠΟΠ 
απά Αεβί]ες νΊεπ Πε νας ἰωγίπο Το ραοῖν ἴπεπα απ 
ἴδαςἨ ἔπεπα ποῖ ἴο απαντε] να οπο αποίῃου 2 

Ἐοχ οπος ἴπ Ώγδοπο ἆαγς 1 ἆθα]ί ντ] ππεη 
90111 Ῥχανεν ἴΠαπ γε ατα, γαῖ ἴπεγ ἀῑά πο᾿ου 
Μα]ε Ισηί οὔτηο. 5ιιο]ι ππςη [ Ἠαᾶ ποῖ «6ΘΗ. 
Νου ενογ «Πα]]. αξ νενγο Ροαϊτιλοἳς 
Απά ΌΏνγας, «Πορῃεντά οἳ ἴπε ςοἰάίθτγ. 
Απά Οαεποεις απά Εκχααίας, Ῥο]γρπεπιο 
Ὀϊνίπε απἆ ΤἨοεδειις «ο οἳ Αερεις, Π]κο 
ΤΠε ἀεαϊμ]εςς σοᾷς. Άγε, ἴλμογ Ἱνογο τοαγαά πηοςί 

είοπς 
ΟΕ εατίμ]ν πιοη ; πηοςῖ 5ἴχοπο ἨΎεχο ἴλογ απά νηἴἩ 
ΤΠε «ἰτοπσοςί «ἴτονε. νι]ά ογδαῖιτες οῇ ἴπο 115, 
Απά δἷευν ἴπεπι ταζΠ]ες»]γ. Τπεγ απάενςζοοά 
Μγ οοπηςε]ς απ ἴπεγ Πεατκεπες ἴο πΥ νο. 
Απα 5ο 5Ποι]ά γε, 5ἶποο Πεατκεπίπο ἰς Ρο5ί.1 

(απ 1 Ρε ἴΠαί Ηοππεγ ηας πιαάο α Ὠτασσατί οἱ Νοδίου 
᾿ νπεη Πε 5αγς οἱ Ρεϊηλοᾶς απά Ώνγας απά ἴλλο οἴ]ους 
Ελα, ἴποισ] ΤΠογ νγεχε ποῖ οπ]γ τπατνε]]οιις ΡΥ παίιτο, 
Ρα αἷςο {αν 5αρετίοΥ ἴο ΑΦΑΠΙΕΠΙΠΟΠ απά Αολί]ες, 5111 

(τεε]ς ατί, Πανῖπς Ὄεεπ τςοᾷ {ου ἴ]πε Ἱγεδίετη ρε Ιτπεπί ο ἴπε 
7εις ἵεπιρ]ε αἲ Ο]γτηρία, οἩη ἴῃε 5ΠΙεΙά οἳ πε Αίπεπα Ῥτο- 
ΠΠαςἨΙΙ5, απα Ίπ ἴπε ἀεοοταίοπ ο ἴμο Περμαερίειπη αἲ Αἴπεῃς. 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΞΟΡΤΟΜ 

ἐκείνων' προσεδέοντο τῆς αὑτοῦ” διανοίας, καὶ ἧκε 
/ α) / 2 / / µετάπεµπτος εἰς Οετταλίαν ἐκ Πύλου δεοµένων 

ξυνεῖναι καὶ διαλέγεσθαι αὐτῶ; τί γὰρ εἰπὼν ὅτι 
κράτιστοι ἀνθρώπων ᾖσαν, ὡς µέγα τι μαρτυρεῖν 
ἔοικεν αὐτοῖς τὸ ξυνιέναι τῆς αὑτοῦ γνώμης καὶ 

- ' Α 

πείθεσθαι τοῖς λόγοι; ἢ τοῦτο μὲν σχεδὸν τὸ" 
οὗ ἕνεκά φαμεν' πᾶσι τοῖς ὀρθῶς λέγουσιν οὐδέ- 

» Ἡ 2 .δ - / 2 οσο « 
ποτε οὐδεὶς ἀπειθεῖ τῶν ξυνιέντων' ἀλλ᾽ ἔστι ἡ 
ἀπείθεια ταὐτὸν ἀξυνεσίᾳ; 

ὃ ΘΟΦέρε δὴ καὶ τᾶλλα σκεψώμεθα, πότερον ὀρθῶς 
3: -- ς 

εἴρηκεν ἢ δι ἀλαζονείαν. οὐκοῦν οἱ ἀνόητοι πάντες 
καταφρονοῦσι τῶν ἀδόξων ἀνθρώπων καὶ οὐδὲν 
προσέχουσι τούτοις, οὐδ ἂν τύχωσι τὰ ἄριστα 
συμβουλεύοντες' οὓς δ᾽ ἂν ἴδωσι τιµωμµένους ὑπὸ τοῦ 
πλήθους ἢ τῶν μέγιστα δυναµένων, οὐκ ἀπαξιοῦσι 
πείθεσθαι αὐτοῖς. ἑνὸς μεν οὖν τούτου χάριν ὁ 
Νέστωρ συνίστησιν αὗτόν, ὅτι πολλοὺς καὶ δυνα- 
τοὺς πρότερον ἠδυνήθη πεῖσαι καὶ ὅτι ἐκεῖνοι κατὰ 
τὴν αὑτῶν' ἀφροσύνην καὶ ἀναισθησίαν ἀπειθή- 
σουσιν, ἂν ἀπειθῶσιν, οὐχ ὡς ἀδυνάτου ὄντος αὐτοῦ 

4 συμβουλεῦσαι περὶ τῶν µεγίστων. ὥσπερ οὖν εἰ 
λοιδορῶν αὗτὸν καὶ λέγων ὅτι µηδέποτε μηδεὶς 
ἠξίωσεν αὐτῶ συμβουλεύσασθαι περὶ μηδενὸς 
”/ ας 2 / Ν Λ 2 

ἔμελλε προτρέπειν τὸν ᾿ Αγαμέμνονα καὶ τὸν ᾿Αχιλ- 
, 

1 ἐκείνων (1ᾳδᾶα : ἐκείνου. Ἡ αὑτοῦ (ΤΟΦΡΥ : αὐτοῦ. 
ὃ τί ΟΤΟΣΡΥ : ἔτι, νε Ατηϊηι 5αβρεςίεᾶ. 

4 τὸ αἀάεὰ Ὦν Ο0αΡΡς. 
ὅ ἀπειθεῖ ΕΙΠΡετΙΙ5: πείθει ΟΥ πείθεται. 

6 αὑτῶν (1Τ05ΡΥ : αὐτῶν. 

1 ὮΏ]ο Ἠετε ρ]νεξ α τοιβ]Ώ ραταρήῃταςδε ο πες 969-210 ο6 ἴ]ιε 
Ῥαβδαρε {τοπ ΠΙΕΙ ο Ἠας ]αδί αιοϊεᾶ. Ἐλιεν Ἰα οἳ ἴλε 
οοργ!δί οπι]{εὰ Ἰἶπες 971 απά 979 Ῥεσαιιδε οἱ Λοπποεοαγελον. 
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ΤΗΕ ΕΤ ΤΥ-ΞΡΗΝΗΕΝΤΗ ΡΙΡΟΟ ΒΡΕ 

ἴπεγ νναπίεᾷ Ες ορίπίοπ ἴοο, σοΐποσ ΟΠ [ο 5αγ ἴλμαί Ίε 
Ἠαά οοπιε Έοπι Ῥγ]ας ἴο ΤΠεςκα]γ Ὃν ἱπν]αίίομ, οἶπος 
Ὠχεγ νναπ[εὰ ἴο ϱΠ]ΟΥ Εὶς «οΠΙραΠΥ απᾶ ἴο οοηνεινςθ 
νασα Είπα 1 Εον ΝΗΥ. αξῖεν Πανίποσ καϊὰ ἴλπαί ἴπεγ 
πγετο ἴΠε «ἴτοποοςί οἱ πἹ6Π, ἀοθς Νοδίογσαεοπη [ο οἥ ου 
ἃς α νεϊσηῖνγ ἰοςΠπποπία] ἵπ ἰΠπεῖγ {ανοιν, ἴπαῖ ἴπευν 
ππαοτςίοοᾶα Εὶς παπά απᾶ Ἠοατκεπεςᾷ ἴο ΠἨῖς ανοτᾶς 2 
Ον ἆο ννο 5αγ Πῖς ράγροςα ἵνας νἰγπα]]γν πὶς- ια 
Πο Ίπαπ οὗ απάεγρείαπάϊπσ νου ἀἱδορεγς ἴποςο νοδε 
ψοτάς ατο τὶσηί: παγ. ἀἰςοροεαάίεποε ἵς {απίαπιοιπῖ Το 

Ἰαο]ς οί ππαθγςαπά ίππο 3 
6οπιε ἴπεῃ, οἱ ας οχαπιίπο αἶςο ἴῃε οἴμεν αδρεοῖς 

οϐ ἴ]πο ο.ςο, ἴο 56ο 8 Νερίογ Ἰας 5ροκεν τΙσΗίΙγ οὐ 
ἂ5 α Ὀταρσατί. Οοτίαϊπἰγ {οοβς ρογεοης απῖνεγκα]]ν 
6ΟΟΥΏ ΠΠΕΠ ος πο τεραἰα{Ιοπ απά ραγ πο Πασά {ο ἴπεπι, 
ενεη ἴΠοισὴῃ ἴΠεγ πιαγ «μαπος ἴο Ὦε οἴνίπο πιοςί 
εχοε]]επῖ .-ᾱ- :. Ῥαΐ, οη ἴΠε οἴμον Παπά. ται Ώλογ 
«οε ΠΠΘΏ Ρείΐπς ο Ῥν ἴ]ο παΠίαᾶαο οἵ ὮΥ 
Ῥετεοης οἱ σγεαῖοςί Ῥοῦνογ, ἴπεγ ἀο ποῖ ἀἰξάαΐπ Το Ῥε 
συϊάοά Ὦγ παπι. ΤἨϊς ἰς οπο οοιηῖ, ἴΠεγείογε, ΟἨ 
ν/μίο]ι Νεςίος οοπαππειάς ΠήπαςεΙΕ, παπηο]γ, ελα ἵπ ἆαγς 
6οπε ΡΥγ Πε ας Ῥοεεπ αβ]ο Το ρεγςειαάο ΠΙάΠΥ πἹοή ο 
Ἱπῃβπσπος, απ μαι ΑραπιοπΙποή απά Αολίιος νν] 

τείιςε ἴο ΟΡΕΥ. {{ ἴ]εγ ἆοσ τείαςο. Ώοσσαςε ΟΡ {Πείγ ον/Π 
{ο]]γ 4ης Ἰαο]ς οἳ Ρετοσρίου, απά ποῖ Ῥοσσιςε Νοθρίου 
ἰς Ιποοπηρείοεηῖ ἴο σοῖνο αἁνίοο αβοιῖ λίπος ο Πίσ]εςί 
Ππρογίαπος. Αοοοτάἰπρ]γ., ]αςί ας Νεσίου ννου]ά πο 
Ἠανε ιος[ία[εὰ ο ἀϊξρατασο ΠΙπαςεΙΕ, 1 Ὦγ ἀἱδραταρίπσ 
ΑΠ δαγίηοσ ἰ]αί πο οπο ονεγ ἀαΐσπεά ἴο οοηςι]{ Πίπα 
αροαῖ απγἰῃίπσ Ώε ννετο ΠΚεΙγ ἴο πιονο ΑσαπΙΕΠΊΠΟΠ 

3 Ῥαπιί]ατ Φίοῖς ἀοοϊτίπε, ἴπαί νὶτίπε ἶ5 ἀερεπάεπί πΡΟΠ 
ΤΕΔΦΟΠ. [ῃ ἴΠὶς ἴπο ΒΘίοῖσος ννεγε απἰ]οΙραίοά Ὦγ Φοοσγαΐθς., νο 
πιαᾶε ος 1{ α ἑαπάαππεπία] επεί. ϐΟΤ. Χεπορμοῃπ. ἠΓεπιογαδί]ία 
8. 9. 4-5, Ῥ]αΐο. Ί{επο 18 Α, απᾶ Γγοίαφογας 368 ο. 
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ΡΙΟο ΟΠΗΒΥΞΡΟΡΤΟΜ 

/ / - / . Ἂ ”/ 

λέα πείθεσθαι τοῖς λόγοις, οὐκ ἂν ὤκνησε λοι- 
δορεῖν" οὕτως εἰ τὸν ἔπαινον ὤετο παρορµήσειν 
πρὸς τοῦτο, εἰκότως ἐπήνει. ἢ οὐκ ἀνοήτου ἀν- 

ὅ θρώπου ἐστὶν αἰσχύνεσθαι αὑτὸν' ἐπαινεῖν μέλλοντα 
τὰ” μέγιστα ὀνήσειν' ὥσπερ, οἶμαι, καὶ τοὐναντίον, 
σεμνύνεσθαι καὶ λέγειν ὑπὲρ αὑτοῦ πολλάκις, εἰ 

/ / ολ / / / αν. 
κίνδυνός τις ἢ βλάβη προσείη; καθάπερ οὖν ὅταν 

- Ἂ - - 

ἰατρὸς βουλόμενος τεμεῖν τινα ἢ καῦσαι παρασχεῖν 
αὑτὸν ἢ πιεῖν φάρµακον ἀηδές, δειλὸν εἰδὼς τὸν 
ἄνθρωπον καὶ ἀνόητον, ἑτέρων μνημονεύῃ τῶν ὑφ᾽ 
αὑτοῦ σωθέντων διὰ τὸ πεισθέντας' ὑπομεῖναι τὴν 
θεραπείαν͵, οὐδείς φησιν ἀλαζονεύεσθαι τὸν ταῦτα 

ϐ λέγοντα' δοκεῖ µοι δικαίως ἂν μηδὲ ὁ Νέστωρ 
αἰτίαν ἔχειν ἁλαζονείας. 

η λ λ ον ς α ”/ 9 - / 

Εν μὲν δὴ τοῦτο ὑπῆρχεν ὄφελος ἐκ τῶν λόγων: 
“ / Δ ΔΝ 2 / Δ Δ 2 / 

ἕτερον δέ: καὶ τὸν ᾿ Αγαμέμνονα καὶ τὸν ᾿Αχιλλέα 
.] / .) 2/ ς / Ἂ ο) σα 

ἠπίστατο οὐκ ἄλλως ἁμαρτάνοντας ἢ δι ὕβριν' 
ς / Δ ς - λ 3 / / / 

ὑβρίζειν δὲ ἡγεῖτο τοὺς ἀνθρώπους τότε μάλιστα 
σχεδόν, ἐπειδὰν καταφρονῶσι τῶν ἄλλων καὶ νοµί- 
ζωσι πολὺ χείρους αὑτῶν, ἐπαιρόμενοι διὰ δόξαν 
ο) » λ Ν. ΑΙ λλ / λ ΔΝ 3 / ἢ δύναμιν, καὶ τὸν ᾿ Αχιλλέα καὶ τὸν ᾿ Αγαμέμνονα 
ἐγίγνωσκε διὰ τοῦτο ἐπαιρομένους καὶ στασιά- 
ζοντας ὑπὸ μεγαλαυχίας ἑκάτερον. ὁ μὲν γὰρ 
ῴετο, Ιηλέως καὶ Θέτιδος υἱὸς ὢν καὶ τῶν τότε 
ἀνθρώπων διαφέρων ἐν τῷ μάχεσθαι, προσήκειν 
αὑτῷ' μηδενὸς ἁπλῶς ὑπακούειν μηδὲ κρείττονα 

7 νοµίζειν αὑτοῦ µηδένα". τῷ δὲ ᾿Αγαμέμνονι τῆς 
ὕβρεως αἴτιον ὑπῆρχεν ἡ δύναμις ἡ τῆς βασιλείας 
καὶ τὸ µόνον ἄρχειν τῶν "Ελλήνων πάντων. ὑπὸ 

1 αὑτὸν Ἐπιρετῖ5: αὐτὸν. 5 τὰ αἀάεὰ Ὦγ ἨΠεϊῖςκο. 
8 καὶ τὸν Ατηίπι: ἡ καὶ τὸν ΟΥ ἢ κἀὶ τὸν ΟΥ ἢ τὸν ΟΥ ἢ τὸν. 

4 αὐτῷ Ατηϊηις αὐτῷ. 
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απᾶά Αοβί]]ες {ο οΡογ ς νγοτᾶς. 5ο, 1 ο ἴΠποισηί Πῖς 
«εἰ -ρταΐςε ννοι]ά πιονε ἴπεπῃ ἴο ΕΠ15. ΤΕ ννας τεαδοπαΡ]ε 
{ου Πΐπα Το τεςοτί ἴο ρταῖσε. Οἱ {5 1{ πο ἴμο ππατ]ςκ ο α 
{οο]Ι5Η. Ῥεγεοπ {ο Ώε α5Παπιεά ἴο Ργαΐςσο ΠΙπας6]{ῇ νῃοαῃ 
ΡΥ Ρταῖςε ηε ἴς Ι]κε]γ το οοη{εν ἴλμο ογοαϊεδί Ῥεπεβίς ; 
Παςί ας 1 ἶς αἱκο, Τ {απογ. ἴο ἆο ἴ]ε ορροςίίε-- ραῖ οἩ 
αἶγς απά ἰα]]ς αροιαί οπεςο]{α στεαῖ ἆθα]. ἵπ οαςο 5οπιθ 
γ]δ]ς ο Ίος «Ποι]ά Ὦε Ιπνο]νοά ὁ ἼΠογείογοα, ]αςί ας 
νΊλεη α Ῥῃγδίοίαη νο πναπῖς α ραοπί Το ςαρπηξ το 

ΞΙΥΦΕΥΥ ου οα{6Υγ ΟΥ ἴο ἴ]ο ἀνίπ]κίπο οἳ «οπιε πΠ- 
Ρ]Ιεαςαπί ἆτασ, Κπονίηρ ἴ]λο ραϊεπί ἴο Ῥο οονατά]γ 
ΑΠά {οο][ςῃ. πιδπϊίοις οἴμθογς Νο Ἠανε Ῥοεοῃπ «ανα 
Ὦγ Ἠϊπι Ῥοσσαςο Τπεγ να Ιπο]ν ςαρπαϊτίεά {ο Πίς 
Γγεαϊπιεηϊ, ΠΟ ΟΠ6 5αγς ἴλο ππΔΠ ΥΠΟ ππακος ἴμεςα 
εἰαίεπιοηπίς 15 Ργασσίης . 5ο Ἱ «οαοπις ἴο πιο μαι 

Νεξίου οοα]ά ποῖ 115ί1Υ Ῥο αοοιςεᾷ οἳ Ῥτασσίπο 
οἴἴμευ. 

Τις, ἴπειπ, ἵνας:οπε Ῥεπεβί τεδι]ΐπσ Έοπα Πῖς 
ψογᾶς. Απά στο ἶ5 αποϊίΠετ- Νεξείοντ Κπονν ἰμαῖ 
ΡοίΏ Ασαπιεπηποπ απά ΑοΠί]]ες γνογο ππςρολμανίπς {ου 
πο οἴΠογ γθεᾶςοΠ [παν Ῥεσαιςα οἱ ἵπςο]επος; απά [ο 
Ῥε]ενεςᾷ {παῖ πιοη ατε Ιπςο]οπῖ πιοςί οἳ α11. οπο πηὶσΏῖ 
καγ., νεπ ἴ]πεν ἀεερίςε ἴ]ο οἴμονς απά ἆεσπι ἔλεπη 
{αν Ππετῖου ἴο [Ποπηξε]νες, Ροΐπο ρα αρ {μτοισ] 
τεριίαἴίοη οΥ Ῥογνεγ, απᾶ Ἠο ρετοεῖνες αι Επίς ννας 
ΝΗΥ Αοβί]ες απά ΑσαΠΙΟΙΗΠΟΠ νεγο ρα] ος πρ απ 
ΥγαησΗπσ, 6αςἩ οἨ το. Ῥεοαιςα οὗ απγοσαποθ. Του 
με οη6, ἂ5 Πε 5αν’, Ρείησ α 50Π ΟΕ ποσα. απᾶ ΤΠείίς 
ΑΠ ργε-επαϊπεηί απΊοΠς ἴἶιο ΠΊΕΠ ο Πῖς ἆαγ ἵπ βοἨπο, 
Ῥε]ίενοά ναί 1ὲ Ῥεβί{εά Ἠὶς ἀἰσηῖίν ποῖ ἴο Πκέοπι τρ 
ΏΥΟΠΘ αἲ αἲἱ ον ἴο τεσαγτὰ αΠΥΟΠΟ αξ 5αρετίογ Το 
Ἠήπαςοε]{: Ῥιἳ ἵπ ΑβαπιοπηΠο οα56 [πο οα11ςο οἱ Πῖς 
ΑΙΤΟΡΗΠΟΕ νγας ἴ]λο ρον/εΥ αἰίασλοας Το Ἠὶς ΚἰπσςΠ{ρ απ 
Πῖς Ρείπο 5ο]ε τα]εν οἱ αἰ! λε τες», Ἀεείπα, ἴΠετε- 
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δὴ τούτων ὁρῶν αὐτοὺς διεφθαρµένους καὶ μὴ 
δυναµένους ὁμονοεῖν ἀλλήλοις, ἀλλὰ τὰς ψυχὰς 

2 Αα ς ή / ς / 

οἰδοῦντας, ὡς ὕστερόν φησιν ὁ ᾿Αχιλλεύς, 

ἀλλά µοι οἰδάνεται κραδίη χόλωῳ: 

ἐβούλετο ταπεινῶσαι καὶ τοῦ Φφρονήµατος, εἰ 
δύναιτο, καθελεῖν, ὥσπερ οἱ τὰ οἰδοῦντα νύξαντες 
ἡ πιέσαντες. διὰ τοῦτο ἐμέμνητο ἀνδρῶν ἐνδόξων 
καὶ δυνατῶν, ἔτι δέ, οἶμαι, πρότερον γεγονότων, 
εἰδὼς ἐκείνοις μᾶλλον συνεποµένην τὴν δόξαν. καὶ 
µέντοι γε οὐκ ἐπ᾽ αὐτοῖς ἐποιήσατο τίνα γνώµην 
ἔξουσι περὶ τῶν ἀνδρῶν, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἀποφαίνεται 
ἄντικρυς ὡς πολὺ κρείττονας ἐκείνους' ὄντας, εἰ 

δύναιντο ὀλίγον ὑφεῖναι τοῦ τύφου καὶ τῆς µανίας. 
ρα εἰκῇ δοκεῖ ὑμῖν "Όμηρος περιθεῖναι τοὺς 

λόγους τούτους Ἀέστορι, ὃν φησι δεινότατον εἶναι 
ἀνθρώπων καὶ τὴν δύναμιν αὐτοῦ τῶν λόγων προσ- 
εικάζει τῇ φύσει τοῦ μέλιτος, ὃ τοῖς μὲν ὑγιαίνου- 
σιν ἥἤδιστον καὶ γλυκύτατον ἁπάντων, τοῖς δὲ 
νοσοῦσι καὶ πυρέττουσιν, ὥς φασιν, ἀηδέστατον καὶ 

τὰ ἡλκωμένα καὶ πεπονθότα καθαίρειν καὶ δάκνειν 
πέφυκεν; καὶ γὰρ ὁ τοῦ Νέστορος λόγος, τοῖς 
ἄλλοις γλυκὺς φαινόµενος, πικρὸς ἔδοξε τῷ ᾿Αχιλ- 
λεῖ καὶ τῷ ᾿Αγαμέμνονι, νοσοῦσι καὶ διεφθαρµένοις 
ὑπὸ τῆς ὀργῆς, ὥστε οὐκ ἐπείσθησαν αὐτῷ διὰ τὴν 

) α) 

1 ἐκείνους Ῥοδϊῖ: ἐκείνων. 

1 ]μαᾶ 9. 646. 
5 Τ.ο., ἴμα ΠετοῬς Ἀοδίου Παᾷ παπιεᾶ. 
5 ΑΙΠοιρΡΏ αἰἲ] πο νι». τεαᾷ ἐκείνων, Εοδί5 επιεπάα[Ιοῃ 

(6εε οτ]]σα] ποῖε) 15 Πα5δΠεά Ῥοίμ Ὦγ ἴπε Ἱππππεάϊῖαίε οοπῖεχε 
απά Ὦ} πε ρ8δδαΡες {γοπα ἴ]πο /ίαά οἶεὰ Ὦγ Ὠϊο. ἘΤπε νετγ 
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οτε. ἴλαί ἴπεγ Ἠαςά Ῥεεπ «ροϊ]εᾶ Ὦγ ἴπεςε ἐΠίπσς απἀ 
οοπ]ά ποῖ νε αἲ ρεαςε γΙΤᾗ οπε αποίἩος, Ραἱ επαῖ Πεγ 
Ίγετε 5νο]]επ ἵπ ρἰγῖ---ᾱς Ιαΐον Αοβί]]ες ἆθο]ατος, 

Μν Πεατὶ να νταῖμ ἀοϊμ 5νγε]] Ἱ---- 

Νεείογ νςεμοά ἴο ἨΠαπρ]ε ἴποπι απ, 1 Ῥορείρίε, 
γεᾶισε ἰλοαῖχγ Ῥτίάς, ]15ί ας Ῥεγεοης τοάαςε «νγε]]Ίπσς 
ΡΥ ριϊοκίπσ ος 5αᾳιοεᾷίῃς. ἘΤηὶς εχρ]αΐῃπς νΊγ Ἰε 
ππεηΙοπεᾶ ΠἹεΠ ΟΕ ΓαπΠο απ Ῥονεγ, απᾶ Ῥερίάες, Ι 
ΓαΠΟΥ. ππεπ ο {ογτπεχ ππος, Κπονίπς ας Ίο αῑά ἴπαί 
{απηε αἰίασῃος ταἴΠεχ {ο 5αοἩ Πιεῃ. ἈΊογεονεγ, Πε αῑά 
ποῖ Ίεανε ἴο Πῖς Ἠεατενς το ἀοίεγπιίπε ν]αϊ ορίπΙοῃ 
Ώπεγ «Ποα]ά Ἰο]ά αροας ἴπο πιεη Ῥαὲ Ἱπείεαά Ἠε 
Ἠήπιςε]Ε εχρτγεςς]ν ἀεε]ατες ἴ]λαῖ ἴΠεγ νγετο {αγ 5αρετίου 
ἴο ΑσαπιοπΙΠΟΠ απά Αοβί]]ας, ἵπ ἴμο Ἠορε [Πα ἴπεγ 
παϊσηί αραῖε 5οπιεν/μαῖ ἴλείγ ΕΟΙ1γ απ πιαάπεςς.Σ 
ο γοι μπι, Τ α.ἰ γοι, ἴπαι Ἠοππεχ ραῖ ἴμεςε 

νονᾶς ἴπίο Ἀοξίογς ποια αἲ ταπᾶάοπι, ἴπο Ἀοαξίογ 
πἨοπα Πε ἀεο]αγος ἴο Ῥε πιοςί εἸοαιοπί οἳ ππεηπ απά 
νηοςε Ῥούγεγ οἱ εἸοαπεπος ε Ἰκεης {ο ἴμε υγεείπεςς 
οἱ Ποπδγ. νΒΙσΗ ἶς πιοςῖ Ῥ]εαςαπῖ απά «ν;εεῖεςί οἱ αἰ] 
{ο ἴποςοα Υπο αγε νε]. ἔποιρῃ το ἔποςο νο ατα Π]] απά 
εαΠεγίπσ ἔγοπα {ονογ, 5ο [ Ίσαχ. 1ξ ἶς τηοςί απρ]εαςαπί 
απά Ἆας ἴπε παϊιτα] Ῥον/εχ οἱ ο]εαπείηπςρ απ οαιςίπο 
ἴο επιατί ρατῖς νἩΙοΠ ατα {οσίεγεςᾶ απά ἀϊςεαςεά ἰ Ἐον 
Ἰηξίαπος, ἴ]α 5«Ῥεεςῇῃ οἳ Ἀεσίου, ἔποισῃ 1 αρρεατεά 
«ννοσοί ἴο ἴμο οἴποενς. «οσπιθά Ρίου {ο Αολβί]ος απἆ 
ΑσάΠΙΕΠΙΠΟΠ., ἀἰςεαςεά ας ἴΠεγ ν΄ετε απά οοτταρίεά 
Ὦγ ἴπεῖτ ταρε, απᾶ αν α τες]! Τ]εγ αῑά ποῖ οῬεγ Ἠΐπα 

Ροϊπί οἳ {μαα 1. 960-214. 15 Ὠιαί, 5ἵποο Ῥοεΐεγ πιεπ ἴμαπ 
ΑΡαπιεΠΙΠΟΠ απᾶ Αελί]]ες Πα Πεατκεπεᾶ ἴο Ἀεςίογ)ς ννογᾶς. 
Τπεγ 5Ποι]ά ἆο 5ο ἴοο. απά ἴπο 5αροτ]οτῖν οἱ ἴπε οεατ]]ετ 
πετοες ἶ5 πιαᾶε πιοςῖ εχρ]]οῖῖ Ώ} πες 960-962, αξ πγε]] ας Ὦγ 
ϱΤ1-9Τ19. νυιηῖοὮ ὈὨϊο Εαϊ]εᾶ ἴο οἵῖα. 

4 ]μαά 1. 941-249. 
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” » - σολ - Ὀ / .“ 
ἄνοιαν. οὐκοῦν οὐδὲ τοῦτο εἶπε µάτην "Όμηρος, 

4 / λ / 

οὐδέ, ὥσπερ οἴονταί τινες, ἀπὸ τύχης. 
ον - ο] α. .] α 

Περὶ μὲν οὖν τούτων ἐῶμεν. ἐκεῖνο δ᾽ ἐνθυμη- 
-- α 34 ε) / 

θῆναι ἄξιον ἀπὸ τῶν εἰρημένων: ἐάν τις ἀνθρώποις 
- α / 

ὁμιλῶν διηγῆται πρὸς αὐτοὺς ὅτι καὶ πρότερον 
”/ ς / Ν / / Ἂ 

ἄλλοις ὁμιλήσας πολὺ κρείττοσι, δήµοις ἢ βασι- 
- 3 - 2 ) 

λεῦσιν ἢ τυράννοις, οὐκ ἀπέτυχεν αὐτῶν, ἀλλ 
3 / / 

ἔσχεν ὑπακούοντας καὶ πειθοµένους, εἰ δίκαιός 
- Αα. / 

ἐστιν ἁλαζὼν δοκεῖν, ὡς διὰ τοῦτο µεμνηµένος 
-. Δ / 

ἐκείνων τῶν λόγων ἵνα θαυμάζοιτο καὶ δοκοίη 
3 αν / Ν 

µακάριος, ἢ μᾶλλον ἵνα πειθοµένους ἔχοι τοὺς 
Ν Αα. 

ἀκούοντας, μιμούμενος τὴν τοῦ Ἀέστορος διδα- 
/ 9 Δ 

σκαλίαν. καὶ γὰρ ἄτοπον, εἰ Σωκράτης μὲν τοὺς 
» / ς / / Α / Δ 2 ἐν Λυκείῳ ῥηθέντας λόγους ὀλίγον μεταβὰς ἁπ- 
/ - ο) 2 / Δ λ ε) 3 / 

ήγγελλε τοῖς ἐν ᾿Ακαδηµίᾳ, καὶ τοὺς ἐν ᾿Ακαδηµίᾳ 
/ Ε) Χ / 2 κ" νλ ” / 

πάλιν εἰς τὸ Λύκειον ἐλθὼν οὐκ ὤκνει διαλέγεσθαι, 
-- / / . {ν Δ Δ καὶ τοσοῦτος ἠδη χρόνος ἐστὶν ἐξ οὗ τὰς αὐτὰς' 

/ νά Ν / ς αν Δ διδάσκουσι τραγωδίας καὶ κωμωδίας" ἡμεῖς δὲ 

1 ΑΕίεγ τύχης ἴμε Μ55. τοι: ἢ δοκεῖ ὑμῖν τὰ παιδία, ὧν 
νέµεται τὸ στόµα καὶ διεφθαρµένον ἐστὶν ὑπὸ ἑλκῶν, οὐκ ἀἆγα- 
νακτεῖν καὶ βοᾶν, µέλιτος γευόµενα; Ον ἆο Ίοι ἐπ]; ἐλιαί 
ο] γεπ Ίρ]ιο5ο Ππιομί]ι αγε γαυαφεα απ γιά Θή 8ογες ἄο 
ιοί οα)θί{ «ἀἰδίγενν απά σγή οι αρ]επι {ευ ἰαδίε Ίοπει 2 
Ἠπαρετίας 5α5ρεσίεᾷ ἴπε ραδδαςδε απᾶ ΟΤο5ΡΥ ἀε]εῖος. 

ο 3 τ» . ”. ” 3 ἔχοι Ἠ Παπιοννῖσ: ἔχη ΟΥ ἔχει. 
ὃ τὰς αὐτὰς (454ΠΡΟΠ : τοσαύτας. 

1 Ἔπε Αοαάεπιγ απά νε Τγοθαπα, Ροῖμ {απιοις ριρ]]ςο 
Ῥατ]κς απἀ αδδοσϊἰαίεὰ υγ ἴπε 5οποο]ς οϐ Ρ]αΐο απ Ανγὶςίοῖι]ε 
τεβρεςΙ(νε]γ. Ίνετο 51 ιαίεὰά οπ ορρορῖϊἴε δίάες οἱ ἴνε ο γ, ἴπε 
ἀῑδίαπος Ῥείννεεπ ἴλεπα Ὠείπρ ποῖ ]ε5ς ἴπαπ νο πηῖ]ε5. 3ος- 
ταῖεςδ Ὕνας ερροσ]α]]γ ἔοπὰ οἳ ἴπε Τγοειτη, Ῥαἳ νε Ῥερίηηῖηρ 
ΟΕ χε {ημὶς Επὰς Εῖπα οἩ ἴ]λο νναγ λετε {τοπα ἴμε Ασοπάεπαγ. 
Ρ]αἱο”5 ἀἱα]οριες 5εεπι ἴο αΏοτά πο 5δαρροτί {οτ Πἱο5 ρίαῖς- 
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Ῥεσαιιςα οἱ ἴμεὶν {οΗγ. ἘΠετοίοτε ἨΠοπιογ ἀῑά ποῖ 5αγ 
Ες αἲ ταπάοτη εἴἴ]οχ 9Υ, α5 5οπης Ιπιασίπε, ΡΥ οπαπος. 
ἨεΙ πετ, Ιεῖ ας 5αγ πο πποτο οἨ ἴπεςε ἱορίος. 

Ἠονγενενγ., ἴπετο ἶς οπε ππαϊίον νΥΠίοἩ οα]]ς ἔοτ οοτ- 
εἰάεταίίοη ἴπ ἴμο Ἠσβί οἳ ν]αῖ Πας Ῥεειτ σα. βαρ- 
Ροςε ἴ]λαί 5οπιο οπε ἵπ αἀάτεςσίπο ογάίπατγ ππεῃ Γε]]ς 
ἴπετα ἰλαῖ οἩ α Ῥτονίοις οοσαδίοῃ, Μανίης αἀάγεςςεά 
οἴμοις νο Ίγεγε {αγ 5αρογίογ---Ρρορα]αν αδεεπιρ]ος ου 
Κίπος οΥ ἱγταπίῖς-- ο αῑά ποῖ Γα] οἱ Πῖς ρατροςε ντ 
Έλεπα Ῥαἳ 5εοιγοᾷ ἴλοῖν αἴἴοπίῖοι απ οοπιρ]αποε, ἶς 

ἀε μαςί ἴΠαϊ «ας α π]αΠ 5Ποι]ά Ῥε ἴποιρῆί α Ῥγασσατί, 

οἩἳ ἴμο αδδιπιρίοῃπ ἴπαῦ ο Ἠαά πιεποπεά ἴποςα 
πονάς οἱ Ἠὶς {ον ἴμο Ῥιχροςο οῇ Ρεϊπσ αἀπιίγεά απιά 
ἀεειπεᾶ α σοπία5. οΥ ννας Τξ ταῖηετ {ου ἴ]ε ρατροςε οἳ 
Πανίπο ἴΠε οοππρΠαπςε οἱ Πὶς Ἠθατους, Ἱππίαίπο ἴπε 
Γεασβίπσ οἳ Νεξίογ ὁ Τον ἱπάθεςα Τε {5 οὖἆ ΠΕ, ννμῖ]ε 
Φοογαΐςθς γνας αοοαςίοπιεά {ο να] Ῥαΐ α «Ποτί ἀἰςίαπος 
απ ἴλεῃ τεροτί ἴο ἴλοςο ἵπ ἴλεο Αοαάεπαγ ἴ]ε γγονὰς ε 
Ἠαά «ροκο {π με Τγοθιπη απά, νίοςῬ νεγκα. Πας πο το- 
Ἰαοίαποε ἴο σο Το ἴ]πε Τγοειπα απᾶ αςο ἴμο γγοτᾷς Πε 
Ἠαά βροκεπ ἵπ ἴμε Αοαάοπιγ.! απ ν]ηῖ]ε 1 ας πουν 
Ῥεεη 5ο Ίοπς α πιο οἶπος ἴΠεγ ὃ Ῥεραπ Το Ῥτίπς οι 
ἴπε 6αππε ἰγασεάίος απά οοπιεάἰίες γθαχ α[ἴεγ γεα}, 

ππεηῖ ἴλαῖ Ξοσγαῖες Ίνας ισα ἴο ροῖπρ ἔτοπι ἴπε οπε Ῥ]ασα ἴο 
ἴπε οἴπετ απἀ τερεαῖπς Πῖς τοπιατκ5., απ ἴπε Ιπίεγνεπῖπρ 
ἀῑδίαπος οοα]ά Πατα]γ Ῥο ἴετπιεα '' ποτί 'Ἱ--ππ]εςς οοπιραγεά 
ψηλα ἴπαῖ ἴγανε]]οὰ Ὦγ ΕΠῖο οἩ Πὶς τείατη ἔγοπι Τγα]απ)ς οοιγῖ. 
Φεε Ιπἰτοάιςεοῃ. 

1 Ώ]ο 5εεπις ἴο τείοτ ἴο ἴπε Αἰπεπίαης. ΠΠ ἴε ποϊαρ]α 
εχοερίῖοπ οἳ ΑΕεδοἩγ]Η5. πἨοδε Ρ]αγς Ὕγετε ρεγπιϊεὰ ἴο Ὦε 
τεν]νεα αξίεν Πὶς ἀθαῖμ. ἵπ ἴπε ΠΕΙ οεπ{ατγ ἴπε ρτεαῖ ἀταπιαϊίο 
{εεΠνα]ς οἱ Αἰμεῃς τερι]ατ]γ Ρρτον]άοὰ Πεν; Ρ]αγ5. Ἠονγενεγ, 
οἷά ἱπασεαᾶ]ες ἔοτπιεᾶᾷ α {εαΐιτε οἱ ἴ]λο ῬτοΡγαπηπηε Ῥεσ]ηπίπς 
ἵπ 86 Β.ο. απᾶ οἱά οοπιεᾶῖε» Ῥορίπηϊπς Ιπ 39θ μ.ο, (8 
1.6. Π3, 9518. πες 909 ΠΒ. απ 917 Ἠ., απ ΕΠο]ίησεν, (γεε] 
ΊΛεαίεγ απἀ {έ Ώγαπια, ῬΡρ. 209-904. 
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ἄτοπον δόξοµεν ποιεῖν, ἐπειδὴ βούλεσθε ἀκροᾶσθαι 
λόγων τινῶν, τοὺς ῥηθέντας πρὸς τὸν αὐτοκράτορα 
νῦν ἀπαγγέλλοντες, ὡς οὐ διαφέρον εἰδέναι πότερον 
ὠφέλιμοι καὶ χρήσιμοι καὶ ὑμῖν καὶ τοῖς ἄλλοις 
ἀνθρώποις ἆ ἅπασιν ἐκεῖνοι ἢ φαῦλοι καὶ ̓ ἀνωφελεῖς. 
εὖ γὰρ ἴστε ὅτι τοῖς μὲν ἰδιώταις οἱ λεγόμενοι 
λόγοι πρὸς αὐτοὺς ἐκείνους τείνουσι καὶ ὀλίγους 
τῶν ἄλλων: οἱ δὲ πρὸς τοὺς βασιλέας ταῖς δη- 
µοσίαις ἐοίκασιν εὐχαῖς ἢ κατάραις. ὅθεν ἐγὼ τὸν 
Πέρσην οὔτε τἆλλα νομίζω φρόνιμον οὔτε ὅτι τοὺς 
τυχόντας ἀνθρώπους πανταχῇ διέπεµπεν, ὦτα 
βασιλέως καλουµένους, καὶ πάντα ἐκείνοις ἀκούειν 
ἐπέτρεπε, δέον φυλάττεσθαι τὰ βασιλέως ὦ ὦτα πολὺ 
μᾶλλον τῆς χρυσῆς πλατάνου, µή τι δυσχερὲς 
ἀκούσῃ καὶ βλαβερὀν. 

1 ἐκεῖνοι ΓΕ ΠΠΡΕΓΙΙΡ : ἑκανοὶ. 

1 996 Ππἰτοάιοίοη. 
5 Ἔπε Επποβοπατγ σα]]εᾷ ἴπε ΚΙπσ᾽ς Εγο ἶ5 πιεπβοπεὰ αδ 

εατ]γ α5 ἴπε Βεγκίαηα οἱ ΑεδοΒγ]ιις (11πο 979). να ννπῖοΙ ος. 
αἶ5ο Πετοάοῖιας 1. 114. απὰ Ατίδίορμαπες, 4ομαγπίαπα 91-09. 
Ίο ΙΙπρ᾽ς Εατ» ατο τεβεττεὰ ἴο Πτδι ὮΨψ Χεπορμποῃ., (Ἠγο- 
Λαεᾶεία Ἱ. 3. 10-19. ννΠο 5αΥ5 ἰμαῖ λετε ννετε 5ενετα] οἳ επι. 

5 Αοοοτάῖηρ ἴο Ηετοάσοῖιις (Τ. 21) "πε σο]άεῃ ῬΡ]απε-ἴτεε γγας 
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ΤΗΕ ΕΙΕΤΥ-ΘΕΥΕΝΤΗ ΡΙΞΘΟΟΟΒΡΕ 

νε. οπ ἴλπε οἴ]ον Παπά, 5Πα]] Ὃε ἰοισΠί {ο Ῥε αοἰίπο 
εἰταποε]γ Ιπ οαδε. επ γοι νΙςΗ ἴο Ηςίεπ {ο 5ρεεσῄες, 

Ὢε ΠΟΥ’ τεροτῖ ἴπε ννογᾶς Ὢε Ἠανε «Ρροκεῃπ ἵπ ἴμο 
Ῥτεξδαοπος οΓ {μο ΕΠΙΡΕΤΟΥ.Ι ας ΤΕ ΤΕ ννογε α πιαϊίεγ οΓ πο 
οοπςθαπεποςῬ Το Κπον νηοίπον ἴποςο νγονᾶς αγε Ῥεπε- 
Ποῖα] απᾶ εετγνίοθαβ]ε, Ώοίῃ {ον γοι απᾶ {ον ἴΠε τεςί 
οἳ πιαπ]κίπᾶ ας ννε]]. οΥ Γπϊνία] απ πδε]αςς. ον τεςί 
αςςιγος ἴπαϊ, νπ]]ο ννονᾶς αἀάτεςςες ἴο ρτϊ]ναῖε ρεγεοής 
Ρογίαϊπ ἴο ἴλοςε πποη ΤΠεπηδε]νες απ {ο Γον οἴμευς, 
γγογᾶς αἀάτοςςεᾶ ἴο Κπος αγο κο ραρ]ο Ῥγαγενς οὐ 
Ππρτεσα ος. Έον ἴπαῖ γεαςοπ 1 Ῥε]ονο ἴπο Ῥεγείαπ 
Κίπο Ὕνας εερεοία]]ν ππν]ςο ἴπ Ῥεΐπο αοοαςίοπιεᾷ ἴο 

ἀἱςραίοὮ ἵπ αἱ ἀἰτεοίοτπς ογάπατν Ῥοχσοής. Κἰπος 
Έατς 3 ας ΤΠεγ ντο οα]]εᾶ, απά ἴο επἰγαςί ἔποπα νι 
Ὠνε τεςροηςΙΡΙΠίγ οἱ Ηείεπίης ἴο ενοτγἰῃίπο, 1 Ρείΐπς 
πεοςςκατγ ἴο Ῥτοῖεοί ἴ]ο γοα] 6αχς οἱ {]ις Κἴπο Πιο 
ΠΠΟΥΕ οαγεβα]]ν ἔλαπι ἴῃε σο]άεπ Ρ]απο-ἴγεο ὁ Το ρτενεπῖ 
ἰΠείγ Πεατίπο απγ{λίπς ἀἰκαστοσεαβ]ο απ Πανπη Γι]. 

Ῥτεξεπίεςα {ο Γανίας ἴπε Οτοαί ϱν Εγιβῖας οἳ Τγάῑα. Ἀεπο- 
Ῥμοι., Πε]]επίσα Ἱ. 1. 398. τε]αῖες ἴπαῖ Αποσμις οϐ Ανσοαᾶϊα 
«οοτη{α]]ν ἀεο]ανεὰ ἴ]αί ἴλο ἴτος οοι]ά ποῖ αβοτά 5Παᾶς ἔοτα 
ΡΤάΣΞΠΟΡΡεΤ. ἨΠονενετ Ειαί πιαν ο, ἴξ νγας οπετίσμοᾶ ἵπ ἴπε 
τογα] ἵτεαδινγ αἲ θηδα απά τερατάεᾶ αξ οπε ος ἴῃε πιατγεἰς οΕ 

νὰ ἴμα ποτ]. Τί ννας πιε]ἰεὰ ἀονπ νυν Απάσοπις ἵπ 916 Β.ο. 

4909 



ι ἴ 
μ πό 

' ολ οτι τ ἩἙ η 
ντι Μη; 

͵ β] 



. 

ΤΗΣ ΕΤΓΕΤΥΡΙΟΕΗΤΗ ΡΙΡΓςΟΟΕΒΡΕ: 
ΑΟΠΒΠΙΠΤΕΡ 

Έητς Ἰνεῖγ Πε β]κεῖσΠ, ποδε 5ρϊγξ τεδετηβ]ες 5ἰτοπς]γ 
ἴπαί οἳ π]αΠγ οἳ ἴο ἀἰα]οριιες οἳ Γμιοῖαπ, 15 τεραταεᾷ Ὦγ 
Αγηϊιη α5 α ραχαρΏταδε ΟΡ 5οππε ἀταπιαϊῖο οοπΙρΡοβΙΕΙΟΠ. εἴἴμεν 
α 5αἴγτ Ρ]αγ οἨ δοπιο Ογπὶς ἴγαρβοάγ. ΤΠο 5Ρρασε ἀενοίεὰ ἴο 
α αδοιβδίοπ ος ἴμπε τε]αίῖνο πιεγῖῖς οἱ ΠορΠία απᾶ αΤΟΠΕΥ Τε- 
πη]πας Πῖτη οἱ α »Ιππ]]ατ ἀΙδοιδδίοπ 1π ἴπο ΓΠήεγασίες οἳ Βτιριά ος 
(151-164. απ 198-909). α Ρἰαγ 5ΠΡΡροδεᾷ ἴο Ἠανε Ῥδεῃ οοπΠ]- 
Ῥοδεᾷ αροιῖ ἴμπο γθατ 490 Ἠ.ο., απᾶ Πε ἰπεγείοτο 5α5Ρρεοῖς 1ος 
οτ]σ]πα] ἴο πανε «οπιε {τοπι αροιῖ ἐ]λαῖ ρετῖος, α ρεγῖοᾷ Νε. 
{ΟΥ 5ΟΠΙ6 ΙΙΠΙ«ΠΟΝΏ Τεαδοῃ, ἴλπαί ἱδρίο ἵνα ο8 νε Ιπίεγοςί 
αἲ ΑἴΠεΠς5. Θορμοσ]ες Ἠτοῖε-α δαΐγτ Ῥρ]αν σα]]εὰ «1 ο)1ερ᾽ 
1.οσεγ8. Ὢνηῖο] πι]σηί πανε Ῥεεπ ἴπε Ρ]αγ πετε αδεᾷ ὮΥ Γ1ο. 

ὓ Πε ἰγαάΙῖοπ ασσοτάῖπρ το υυΠῖσο ΟΠοαίτοπ ἴπο ΟεΠίαα γναξ 
ἰπίον ἴο ΑοΠί]ες 15 αξ οἱἷά αξ ἨΠοπιετ (/ἱααά 11. 890-899). 
Αοσοτάῖπσ ἴο Αροιοᾶογις. Γθοίμέία ὦ. 19. 6-8. ΤΠαιϊς. 
ἀείεσῖεᾷ Ὦγ Ῥε]ειις ἵπ ἴπε αοὶ οἱ πιακῖπςσ Αολί]ιες Ἱππππογία] 
Ὦ} ραδδίηρ Πῖπα {μτοιρἩ ἴπε Ἠτο, αραπάοπεςᾶ Πεν Ώαβγ απα Που 
Άοπιε απᾶ τε]οῖπας ἴ]πε Νοετείάς. Τπετοειροπ Ῥε]ειις επἰτιιδίοα 
Όπα Ῥαρε ἴο (0Πεῖτοιπ. Ῥιϊ Ὕπεηπ ΑοΠί]]ος Ὕγας πίπο γεατς ο 
αρε, ΤΗεΙῖ5, Πανίης Πεατὰ οϐ ἴ]λα Ῥτορπεογ οἱ 6αἶσμας., ἴπαῖ 
Ίτογ οοι]ά ποῖ Ῥε ἴα]κει υνϊζποιϊ ἴπο αἷά οἱ Αοβί]ες, απἀ 
ΚπονΊηρ παί 1Εηε ἴοο]ς ρατί ἵπ ἴπε εχρεάΙίοπ Πε ν/οι]ά πιεαῖ 
Πῖς ἀεαίῃ, ἴοοἷς πἶπαι απά ἀγεδδεςά Πῖπα α5 α ϱ1τ] απᾶ Ρρἰασεᾷ Ἠίπα 
ΤΠ ἴπε σοατε οἱ Γ γοοπιοἆες οἩ ἴμε Ιδ]απά ο{ 3ογτοδ. Νε παιδί, 
ΓΠεΓοβογ6, ΦΠΡΡΟΡΘ ἴ]ε Ιαά ἴο Ὄε ποῖ οἰάεν ἴπαπ πίπο αἲ ἴμε 
Επιε οἱ οἱ ΩἱδοοιΤ5ο. 
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68. ΑΧΙΛΛΕΥΣ 

.. Ὁ ᾿Αχιλλὺς τὸν Χείρωνα ἤρετο, Τί μ’, ἔφη, 

τοξεύειν διδάσκει; "Ὅτι, ἔφη, καὶ τοῦτο τῶν 

πολεμικῶν ἐστιν. Δειλῶν, ἔφη, τὸ ἔργον ἐπὶ δει- 

λούς. Πῶς; ἔφη. “ὍὉ γε οὐκ ἐᾷ τὸν πολέμιον 

ἐγγὺς προσελθεῖν. “Ὁ γε οὐκ ἐᾷ τὸν πολέμιον 

μακρὰν ἀπελθεῖν. Φευγόντων τὸ ὅπλον. Οὔκ, 
ο - 

ἀλλ᾽ ἐπὶ τοὺς φεύγοντας. Αὐτὸν δεῖ τοὺς φεύγον- 

τας αἱρεῖν. Ἡράδιον ἢ τάχιον; Ὡς οἷόν τε τά- 

χιστα. ᾖἹ]ότερον οὖν τρέχων τις αἱροῖ ἂν θᾶττον 
”” / μ Ωω ) /{ κ - / / 

ἢ πετόµενος; Μὴ οὖν αὐτός γε αἱρεῖ; Τίς µήν; 

ϱ Τὸ βέλος. ᾿Εὰν δὲ ἀκοντίσῃς, τίς αἱρεῖ;  Οὐκ 

οἶδα. ᾿Αλλὰ πότε αὐτὸς αἱρεῖς καὶ ἀποκτείνεις; 
Π η , ο π , 5 
ὅταν διασπάσης λαβών, ὥσπερ τὰ θηρία; ᾖπου, 
” 5 / « α Ν - ια 9 / 

ἔφη, ἀνδρειοτέρας ἡγῆ τὰς γυναῖκας, ὅτι ἐγγύτατα 

μάχονται ἐπιπεσοῦσαι ἀλλήλαις; ὁ δὲ ᾿Αχιλλεὺς 
- 3 / ο - Ν / α) / 

ταῦτα ἀκούων ἅμα θυμοῦ καὶ δακρύων ἐνεπίμ- 

πλατο καὶ τὸν Χείρωνα ἐλοιδόρει καὶ οὐκ ἔφη 
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πΗς ΕΙΤΕΤΥ-ΕΗΙΦΗΤΗ. ΡΙΡΟΘΌΕΡΕ: 
ΑΟΠΙΤ1 5 

ΑΕΗΠΙΕ5 αποςΒοποά ΟἨοαίτοι απά σαϊἁ,  ΥΝΊΥ αγε 
γοι Γεασβίπρ πιο Το δε ἴλο Ρουντ Ῥεοααςε,᾽ θαἰᾷ 
Πο, ΄ ἰΠῖς ἴου ἶ5 οπε οἱ ἴ]λο νγατ]]κε αοοοπιρ]ςμπιαηῖς. 
Το αοοοπαρΗςΠππεπί οΓ οον/ανγᾶς,' τεϊοτίοά Αοβί]ιες, 

' ἀϊτεοῖεά αραἰηςί οον/ανᾶς !  ΗΠον 5ο 2 γεαγπεᾶ 
Οπείτοιπ. -' ΙΠ ἆοαες ποῖ αἱ]ονύ ιο ἔοο Το ο0ΠΙ6 ΠΘαΥ, 
σαἱά Αολί]ιες. "' Η ἆοος ποῖ αἰ]ον' ἴ]ιο {οο Το σε Ταν 

Ἀνναγ. τερ]εὰ (ἨΠείτοι. -' ΤΠε Ἠνεαροπ Ῥε]οπσς {ο 
ΠΕΠ ΥΠΟ Πεοα.. | Ναγ: Ἰπδίεαά 1 ἴς ἀῑτοοίοά αἲ 

ΠΠΘΗ Νο βΗοο.”.  ἨΠΙ Πίς ον η Παπάς α πιαπ «Ποιι]ά 
ονετγρον/εν ἴποςε Νο Πεο.'. Μονο 5Ίονν]γ οἳ πιογε 
αιίοκΙν Ἑ ο ΑΝ απἰοκΙγ ας ρορρ]ο.. | Τπον” 
σα] ΟΠείτοῃ, ' οοιπ]ά α πιαΠ ΟΝΕΥΡΟΊΥΕΥ ΠΊΟΥΟ απἱο]κ]γ 
ϱγ ταππηίπσ ος ΡΥ βγίπςσρ. "Υοι ἆοπ ππθαπ ονου- 
Ρονεν να Πὶς ον Παπάς, ἆο γοι»”. Ὁ Ἠο ἄοες 

1 ἴῃεη δ”. ΤΠε πιὶςἙ]ε.” '"Βιΐ ἴξ γοι Ἠι] α 
«ές 

]ανε]π, καῖᾶ Οπείντοη, Νο ονεγρονοι ἹΙ 
ἀοπἳ Κπονν.. ο ἨΝεΙΙ, πει 4ο γοι γουνςε] ονει- 
Ρού/εν απά 5]αγ ἰ ἨΝΠεπ γοι Ίαγ Πο]ά οἳ γοιν νἰοίῖπα 
απά ἴεαν ΠΠ {ο ρίεσες, ας νά Ῥοαρδίς 4ο 2 Ώο γοι 
Ρεγ]μαρς. δαῖά (πείτοη, '' τεραγὰ ἴ]ε νοππΘη αξ πΊογα 
ΠΙαΠΙΥ, Ῥεοααςο ἴΠπεγ Εσἢί αἲ νειγ οἱοδε απαγίενς, 
ἈαγΗπο ἴΠειηςε]νες αἲ εαςοῃ οἴπεν 2”. Ῥιϊ Αοβί]ες, 
ας ο Ἠθανά ἴπμεςο γογᾶς, ἵνας ΠΙ]εά αἱ οπο απ ἴ]οα 
8αΠ1ε ἔππε ψμ Τασε απᾶ ἴεανς, απά Ίο αΡαςεὰ ΟΠείγοι 
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ΡΙΟ ΟΠΒΥΡΟΡΤΟΜ 

ε] . - - 3 3 » η 3 / Ν ἀ παρ᾽ αὐτῷ μενεῖν, ἀλλ᾽ εἰς Φθίαν ἀπιέναι παρὰ τὸν 
πατέρα καὶ παρ᾽ ἐκείνω παιδεύσεσθαι" πολὺ γὰρ 
κρείττονα εἶναι τὸν Πηλέα τοῦ Χείρωνος καὶ οὐκ 
εἶναι σοφιστήν, ὥσπερ ὁ Χείρων. ἡν δὲ ἔτι παῖς 
ο ο ᾿ ϱ) / ς / ὁ ᾿Αχιλλεὺς οὐδέπω ἠβάσκων. 

- ων ”/ / Ἂ ο) . Δ / 

ὃ Πῶς οὖν, ἔφη, κρείττων ὢν οὐκ αὐτὸς παιδεύει 
[ ” 2 μ . . { Ἶ - ε Ν 

σε; Ότι, ἔφη, οὐ σχολὴ αὐτῷ. "Υπὸ τοῦ; “Υπὸ 
αν. / / ) / ἊἎ 

τῆς βασιλείας. Διαφέρει οὖν τι βασιλεύειν ἢ παι- 
δεύειν; Πολύ γε. σὺ δέ μοι δίδως κέρας τι καὶ 
νεῦρον καὶ μικρὰ σιδήρια ἐπὶ λεπτοῖς δονακίοις, 
ὥσπερ ὄρνιθας θηρεύσειν µέλλοντι, οὐκ ἀνδράσιν 
οὐδὲ θηρίοις μαχεῖσθαι. γνοίη δ᾽ ἄν τις τὴν ἆθλι- 
ότητα ὅση" τῶν ὅπλων,' εἴ ποτε ἐγγὺς γένοιτο καὶ 
ἀναγκασθείη αὐτοῖς ἐκ χειρὸς µάχεσθαι. ἀλλὰ δεῖ 
δραπετεύοντα µάχεσθαι, φοβούμενον καὶ φυλατ- 
τόµενον ὅπως μηδὲ ὀφθήσεται, ὥσπερ κακὸν 
ἀνδράποδον' ὃς γε οὐδὲ ἀποκτείνας σκυλεύσαι ἂν 

ϱ) Δ 2 / / ε / 3 ν] 3 χ ϱ) οὐδὲ ὀφθήσεταί ποτε ἡμαγμένος ἀπ᾿ ἀνδρὸς ἐχ- 
θροῦ. τοιαῦτα διδάσκεις µε, τοξεύειν καὶ κιθα- 
ρίζειν' πρῴην δέ ποτε καὶ ῥίζας ὀρύττειν, ὥσπερ 
αἱ φαρμακίδες. 

.) λ ..” ’ 2 / 2 / ε] η ς 4 Οὐδὲ τὸ ἱππεύειν ἀρέσκει σε; ἐπήρετο αὐτὸν ὁ 
Χείρων. Οὐδὲ σύ, ἔφη, ἀρέσκεις με τοιοῦτος ὦν. 
δοκεῖς γάρ µοι ἐτοιμότερος εἶναι φεύγειν ᾖ ῆ μένει». 
καὶ ὁ Χείρων ὀργισθεὶς αὐτῶ καὶ ὑπὸ τῆς ὀργῆς 
φρίξας τὴν χαίτην καὶ ὑποβλέψας δεινὀν, ὥσπερ 

1 παιδεύσεσθαι Ι)ΙπάοτγΕ: παιδεύεσθαι. ἱ 
Ἡ ὅση ΕπιρετίΗδ, ΑγΠΙΠΙ: ὅσα. 

ὃ τῶν ὅπλων νηῖῃ ΡΗ | τὰ ὅπλα []) ΒΜ. ὅσην ἔχει τὰ ὅπλα 3. 

1 Ῥος5]ρ]ν α τεππϊπίδοεπςσε οἳ Πεοῖοτ)5 Ῥταγεν ἵπ Ῥεμα]{ οἱ 
Ἠϊ5 5οηπ Αβίγαπαχ, Πίαα 6. 450-481. 

5 Ἐπεβρα!γ, ἴπε ποππε ο{ Αοβί]]ες, ἵνας {απιεᾶ {ου 185 νΙσ]ες. 
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ΤΗΕ ΕΙΕΓΤΥ-ΕΙαάΗΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΠΣΕ 

απ ςαἰά Ώε νγας ποῖ σοΐπο ο αγ ντ] Είπα απγ Ἰοησς, 
Ραΐ ννας οοΐῖπο Ῥαο]ς ἴο Πὶς [αἴμον ἵπ ΡΗΙΠία ο Ῥε 
εἀιοαϊεᾶ αἲ Πὶς οουγῖ: {ον Ῥοΐοις. ο οἰαίπιεςᾶ. ἵνας 

ΠΊΙΟΠ Ῥοΐίεν ἴμαπ ΟΠοίτοηπ απᾶ ποῖ α 5ορηῖςι ]κα 
ΟἸείοῃ. Ἀον Αολί]]ος ννας ἴλεν 5Ε]] α ]αά, ποῖ γεὶ 
ποαγῖης ἴλο ασε οἳ ραοτίγ. 

1 ή Ἶν σα καϊα 0Ἠεϊτοι, 1 Πο ἶς Ρεϊίεν παπι Ι 
ΔΠΗ, ἄοος Ώε ποῖ οάμσοαίεγοι Πἰπαςο]/ ”. Βεοαιςει 
γεϊογίεᾶ Αοβί]]ος. ' Πε ]ας πο πια Εον1τ... Βοοαιςα 
οἳ ναι 2 "ἨΒεσααςε οἱ ηὶς Κἰποςμιρ.”Ὀ. ΤΙ Ρεῖπρ 
Κίπσ., ἴλεῃ, ἵπ απγ Ὕναγ ππογο ἱππροτίαπί ἴπαπ Ῥείπσ α 
ἴθασῃεν ο ο Μιαοπ! Βιαῖ γοι--γοια ο"εν πε α ΡΙΕ 
οἱ Ἀονῃ, α Ρρίεςε οΕ οἴπενν, απ 5οπαθ ΕΠΥ Εἱῖς οἱ ἴγοπ 
αἴἴασπες ἴο 5]επάον Π{{]ε τεσᾶς., ας 1 Τ νγεγε σοΐπο ἴο 
Ἠαπί Ῥίτάς Ιπςῖοαά οἳ οἰνίπο Ῥαϊτί]ο ἴο Ἠενους ος νη]ά 
Ῥεαςῖς. Βιαΐϊ απγ οπε ννοι]ά Εαπά οιξ Ίου" νγεῖσ]λοά 
ἴλο γγεαροης ατγε 1 ενεγ Ἠς6 οαπΠε ἴο οἶοςα απαγίους απ 
Ἠαά ἴο δε ἔποπα ἵπ Παπα-ἴο-Ππαπα οοπΗΙοῖ. ἈΝαγ, να 
Τπθ6πι α ΠΠαΠ πΠηΙΙς{ Πο] ας Ίο Της ΑΝΑΥ. Ιῃ οοηςίαπξ 

Τ6ιτου, οιαγάϊπσ ασαϊηςί οΥεη Ῥεΐης 5οεΠ. Ἰ]κο α 

οονναγά]γ 5ἶανο; Ιπάεεά., ενεπ 1 οπο «Ποι]ά ππακε α 
ΚΚ]. ο οοι]ά πο ἀεςροῖ] Πὶς ν{οϊϊπα οἱ Πῖς αγππος, ΠΟΥ 
ή] Πε ονεν Ὦο 56επ Ῥεδραίίογοά νΙ Πῖς {οδπιαπ)ς 
Ρ]ουἆ.ἲ. ἘΤ]μαϊ ἰς ἴ]λο «οτί οϐ τα γοι ατα ἰτγίπο ἴο 
ἴθασλ πιε---μονν Το δε ἴ]ο Ῥον/ απά Το θἴγατη ἴ]ο Ίγτο 
γες., απά οπ]γ πε οἴ]ιογ ἆαγ ονεῃ το στά τοοίς, α» ἴ]λο 
ν]ίομες ἆο ! 3 

“"Ὅομἳ γοι Ἰ]κε πά(πο α ουςο ολο ὁ Ἰ Ὁλμείτοι 
αδικο Ἠϊπαι. Νο, απά Γ ἆοπἝ κε γοι οἰίῃοεν, πα 
Ἀε, ' ΠοΓ5ΕΥ ογεαίατο ἴλαῖ γοι αγε!  Ἐον γοι 566ΠΙ 
ἴο πηθ ἴο Ῥὰ Ῥεϊτίεν εαᾳαρροαά {ον ταηηίπσ ανναγ λατ 
{ου εἰαπαῖπσ γοιγ ογουπᾶ... Απά ΟΠείτον, Βγίπο 1πῖο 
α ασε αἲ Πίπα, Ες πιαπο Ρτςίήπο γη Ὦ απςογ, ἀατίις 
α εγηρ]α οἶαπος οΓ πιοπαςο Κο α Πα5Ἡ οἱ Πθηίπίπς, 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΞΤΟΜ 

- Ν - 

ἀστραπή, μόλις δὲ ἀπεχόμενος τοῦ μὴ παῖσαι' 
-- - ναός , 

ὅ αὐτόν, ὅτι διενοεῖτο ἐρᾶν αὐτοῦ, ᾿Ω κακόν, έφη, 
γέννηµα καὶ θρασὺ μητρὸς θαλασσίας, ἥ σε κακῶς 

- - Δ 

διέφθειρε φυσῶσα ἐπὶ τῷ γένει. πολύ γε μὴν 
κάκιον ταύτης ὁ πατὴρ διηγούµενος ὡς ὕμνησαν 
αὐτοῦ τὸν γάµον οἱ θεοί: σοὶ δὲ οὔτε θαλάττης οὔτε 
οὐρανοῦ προσήκει οὐδέν. φημὶ δέ σε ἐγὼ πολε- 

Χ Δ ο) / ”/ / Δ - 2 / μικὸν μὲν οὐδέποτε ἔσεσθαι, δόξειν δὲ τοῖς ἀνοή- 
τοις, οὐδὲ ἡγήσεσθαι οὐδέποτε, ὅπου ἂν πολεμῆς, 

/ / 5/ Δ / αλ / Ν 

καίτοι Οέτιδος ὄντα καὶ Ιηλέως. διὰ μέντοι τὸ 
θράσος καὶ τὸ τάχος καὶ τὴν ἰσχὺν κολακεύοντές 

/ / 2 ντι πρι 9 κ ειο ην 
σε Φήσουσι φέρτατον ἀνδρῶν.' ὅμως δὲ ὑπὸ ἄλλων 
»] ο / Δ λ {1 Ν 

ἀξιώσουσι βασιλεύεσθαι, σὲ δὲ µάχεσθαι καὶ κιν- 
δυνεύειν ὑπὲρ αὐτῶν ἀναγκάσουσι δώροις τε καὶ 

6 ἐπαίνοις µαταίοις, έως ἂν ἀποθάνῃς. οἶμαι δέ σε 
μηδὲ τῶν νεκρῶν ἀφέξεσθαι, ἀλλὰ κἀν' τούτους 
κεντεῖν! τε καὶ ἕλκειν,᾽ ὡς δή τι μέγα διαπρατ- 
τόμενον' ὥσπερ τὰ παιδάρια τὰ νήπια ὅ τι ἂν 
ἀποκτείνωσιν ἕλκουσι κύκλῳ. Ἅτοιοῦτος δὲ ὢν 
ἀποθανῃ ὑπ οὐδενὸς τῶν γενναίων, ὡς σὺ οἴει" 
3 Δ σ Δ Δ ς -6 « / Αλ » / Δ 

ἀλλὰ τοὺς μὲν αὐτῷ" ὁμοίους, τοὺς ἀνδρείους καὶ 
ἀνοήτους, ἀποκτενεῖς ῥᾳδίως: ὑπὸ δὲ ἀνδρὸς Φρο- 

-- - / 

νίµου καὶ πολεμικοῦ ἀποθανῃ, οὐδὲ ἰδὼν αὐτόν. 

1 παῖσαι ΒΠΙΡΕΤΙΗ5: παίσειν ΟΥ πεσεῖν. 
5 ἀνδρῶν] αὐτῶν [) ΝΤ, αὑτῶν ἨΝ Παππουν 117. 

ὅ κἂν ΞΟΠΗΥ : καὶ. 
κεντεῖν] ἂν κεντεῖν ΑτΠΙΠΙ, κεντήσειν (1ᾳ5ᾳαᾳ. 

δ ἕλκειν] ἕλξειν (14δ4α. 
6 αὐτῷ Ατηϊπ: αὐτῷ [) πι. Ρρτ. ΒΝΤ, σαυτῷ. 

4 

1 Τμε πητγεαδοΠΙΠρ ἰαιπῖ ο8 ΑΠ ΑΠΡΤΥ πι] ΥΠΟ Ὠας ]δί 
ἰαχεά ΑοΠί]]ες νυν Ῥεϊπρ ἴπεσοπ ο α '' ΡτΙπγ πιοῖλμεγ. 

Σ Ῥοϊμ Ῥαϊτοσ]ας ({µαᾶ 16. 91) απὰ Οἀγρδεεις (1αά 19. 
916) οα]] ΠΠ µέγα φέρτατ᾽ ᾿Αχαιῶν. 
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ΤΗΕ ΕΤ ΓΤΥ-ΕΙάΗΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

Ῥαἱ ντ ἀϊβιοι]γ τεβιαϊπίπο {γοπο χίπις πα, {ου 
Ἠε ννας ἀἱεροςεά ἴο Ῥο {οπὰ οἱ Ἠΐπα, ογἰοά οι, '' Ύοι 
Ρας, Ρο]ά Ῥναῖ οἳ α Ῥνίπγ πιοίµεν, νο Ἰας 5ροϊ]εά 
γοι νΏε]γ, ραβϊπςο γοι αρ να ρτίάο οἱ ΡΙγΙΗ ! γες, 
απά γοιχ {αΐμεν Ἰας 5ροϊ]εά γοι 5Ε]] πιονε ἔλαπ 5Ώε 
Ἠας. ννῖἴ]ι Ες ἴα]ε ο/ πονν με σοᾶς 5απο αἲ Εἰς ννεάαίπο; 
Ρα{ ἴ]λε Γαοῖ ἶ5, γοι Ἠανα πο οοπηεχίοη ντ] εἴίμεν 5εα 
ος «κγ!1. Ρα ]εῖ πιο Τε]] γοι, α νναττον γοι νν]] 
Ώενοχ Ῥο, ἴοισῃ γοι γη] ανο ἴπαῖ τοριζαίοτ η 
Όλα απλήπ] πο, ΠΟΥ ενεγ α Ἱεαάεν οΓ πε, πο ππαζίευ 
νηετο γοι ππαΥγ εΠΏσασε ΤΠ ναγίατο, {ΟΥ α]] ε]λαῖ γοι ατα 
Όλο 5οη ο Ῥε]εὰς απ Τε. Ὑεὶ Ροσαπα5ε οἳ γοιν 
αιιάαοΙῖγ απᾶ Πεοίποςς οἱ {οοί απά ρῃγσίσα]| «ἴγεποί] 
Ώεη ἵπ Παἴίετγ ν]] οα]] γοι πιοςί ναλµαπί οϐ πιεπ.ᾖ 
Ἠοννενετ, ἴ]λεγ ν]] Ρτο/[ετ [ο Ρε τα]εά ὮΥ οἴμεν ρτίποςς, 
νΗΙ]ε ας Γον γοι, ἴΠεγ γη] «οπαρε] γοι Ὦγ οὐῖς απἀ 
επαρίγ Ρργαΐςες ἴο ο Ραἴξξ]ε απ τὶς]ς γοιις Πο Γον ἴ]λοπα 
απ ΕΙ] γοι Επα]]γ πιοοί γοιν ἀοαίμ. Βιαῖ Τ {απογ γοι 
η] ποῖ ενεπ Κκεερ γοιγ Παπάς οβ" το ἀεαά ; οἨ ἴ]ο 
οοπίτανγ, γοι νν]] ενεῃ 5ἴαῦ ἴ]λο οοχρ5ες απιά ἴγαι] Ώαπα 
ἵπ πε ἆπαςίὃ ας 1, ἵπ «οοίἩ, γοι Ίνογε ἀοΐπρ 5οπποίλίπς 
σταπᾶ, ]αςί αξ ΤοοΗςα γοιπορίενς τας τουπᾶά απά 
γουπά ννμαΐονεν ἴΠεγ ΚΙ. Βιϊ {ου αἰ] γοιτ απτοδαπςς, 
γοι ν]] πιεεῖ γοινγ ἀεαίμ, ποῖ αἲ ἴ]ε Παπᾶς οἱ 5οπιο 
ΤΠΔΏ ΟΕ ΠΟΡΙΠΥ., αξ γοι Ἱπαρίπες ΟἨ ἴπο οοΠίγαΥΥ, 

πνηῖ]ο γοι νν]] απ Τῖ οαδγ ἴο 5]αγ ἴΠοδε νο απο Ἰ]κα 
γοι, Ῥτανε Ραΐ 5αρίά, γοι υγ] Ῥο εΙαΐη Ὦ}γ α ππαη ος 
εασαοἳῖγ απά πίανγ 5οἶεπος, απᾶ. νηας ἶ5 πποχς, 
υηζλοιίξ ονεγ Πανίπσ 5εεπ Ἠἰπι. 4 - 

5 Ἠοέεττῖηπς οϐ οοµΓ5ε ἴο Πῖς ἰγοαϊπιεπί οϐ ἴπε Ρον ος 
Ἠεοῖοτ (Πίαά 939. 990-404. απ 94. 14-91). 

4 Ἔπε ογο]ῖο ερῖο, 4εἰ]ίορί8, πον’ πο Ίοηρβετ εχἰαηί, ἴο]ὰ οἱ 
Τπε ]αγίηπσ οἳ Αοβίιιες Ὦν Ρατῖς, Ίππο ας ποῖ ''"α ΠΙαΠ οἳ 
ποΡΙΗΕγ ' 1π πε πιοτα] 5εη5ε οΕ ἴμε νγοτᾶ. 
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ΤΗΕ, ΕΙΕΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΕΡΕ: 
ῬωΠμ ΟΤΕ ΤΕ 

Ἔητς Ὠϊδοσιτδε, α5 Ροβ5!Ῥ]γ αἰἱξο ἴπε οπε ῬτεσεάΙπβ, ΡαΓα- 
Ρῄταδες α ἄταπια, ἴπε ρτο]οςιιο οϐ Ειτρίάες᾽ Γ]ήοσίείε». Ὠϊο 
πας Ειγηϊςπεᾶ α 5υπορβὶς ο ρτασίΙσα]]γ πε 6αππε ππαϊετ]α] 1π 
Ον. ὅ9, Ὦγ οοπιρατίδοπ γα νγΠΙοἩ νε ατε επαβ]εᾷ ἴο Ιάεπίιεγ 
πε οτ]ρ]πα] ἆταπια. Ἴπε 5γπορςῖ5. Ἠονγενετ, οοπίαϊπς ἴννο 
ἀείαῖ]ς ποῖ {οιπᾶ Ἱπ ἴπε ραταρῃταδε, ΠαπΠεΙγ, ἴπαί ϊοπιοᾶες 
αγτῖνοᾶ Ιπ ϱΟΠΙΡΑΠΥ ΥΠ Οάἀγδρεις (5 14) απᾶ ἴπε παϊατε 
οἳ ἴπε οπογας απ 1 Ῥεμανίοιν Τοννατα ΕΠοσίείο. Ατηϊπι 
Ῥεμενες ἰμαῖ ἴπαεδο ΟΠΙΙΦΦΙΟΠ5. απά ἴπε αβοτίῖνε τείοτεησε ἴο 
Όια Ττο]αη πιὶδδίοῃ, ΙπαάΙσαῖε εἰίμεν ἴμαῖ Ὀ]ο {αϊ]εὰ ἴο σοπιρ]εῖε 
οἱ. ΏὈἱδσοοιιή5δο ΟΥ οἶδε ἴπαί Πῖς οάἵτοτ, {ον 860ΠΙ6 ΙΠΙΚΠΟΝΠ 
ΤΕΔΣΟΠ. 6«Πος5ε ἴο εἰπιϊπαίε οεγίαϊπ ροτοης οἱ ἴῃε πγοτ]ς. 

ΘιιοἩ αν οοπο]ηδίοη 5οετης ποῖ ἱπονίέαρ]ο, Α5 Τ,οπιαγο]ναπᾶ 
οΏδετνες (Πίο ἄε "γκο, ρ. 11). Πο Πϊπαδε]Ε, πε τεσοπ- 
πιεπαῖπς ἴπαί ἴπε 5ιάεπί οἱ οταίοτν 5Ποπ]ά ππεπιοτίΖε Εοτ 
τοςΙαξ]οη 8ΡεεςΠες {τοπι Χεπορποῃ. ΡγεδογίΏος ἴμαῖ Ίο 5Ποιι]ά 
ποῖ πιακκα α 5]αν]5Ώ ϱΟΡΥ οἳ πε οτἵρῖπα] Ῥαϊ πα Πο 5ποι]ά 
ταἴΙΠετ 5ε]οοί 5ΠςΏ ραδδαΡες α5 5οεπιεᾷ πιοςδῖ ρεγπεπί (ΟΥ. 18. 
19). ἨΠπείπετ οι 1)δσοιτδε Ώε ν]ενεὰ 58 α 56ΠΟΟΙ] οχετοῖδα 
οΥ ας Ἱπίεπαεὰ {οΥ Γ1ο5 οὖνΏ ἀε]Ινετγ. 1 πας απάεπίαρ]ε απΙγ 
ας 1 δίαπάς. Τε τό]ε οἱ Ὠϊοπιεάςς νίας απάοιΡίεάΙγ ππῖποῦ. 
ΑΝ Παπα]εὰ ϱγ Ετῖρίάςς, αξζεν Πὶ5 ἹπΙΙα] επῖτγ να Οἀγδδεις 
Ῥ]ομιεάες πιαγ νγε]] πανε ἴεπιροτατ]!γ νηήλάτανη, Ἱεανίηρ 5 
οοπηραπῖοη Το ἀε]ῖνετ ἴπε 5οΠ]οαιιγ να νγπῖο ουσ ραταρῃταδε 
Ῥερίπ5. Ειτίπεγπιοτο πε ἀἴα]οσιε Ῥείνθεηπ Οἀγδρειςδ απ 
Ῥλῆοσϊείες ἴοο]ς Ῥ]ασε Ῥτίογ ἴο ἴπε επίτγ οξ ἴπε οποτι5. ας 15 
ορνΙοιδΙψ πια οἱ πε επΙτγ οϐ ἴπε Ττγο]απ επνογς. Ιπάεεά, 
πε οοπο]ιαπρ νγοτὰς οἱ ΡΠΙοσίεῖες ρῖνε ἴπε Ἱπιργεβδίοη ἴλπαϊ 
αἲ Εμ]5 ροϊηῖ 1π ἴπε Ρ]αγ Ρο] Πο απἀ Οἀγδρεις νεπί Ιπάοοτς, 
Ώνας Ῥανίηρ ἴῃε ν/αγ {ΟΥ ἴπε επίτγ ο6 ἴ]ε «Πογι5, 
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ΤΗΕ ΕΙΕΓΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΡΟΟ ΠΣΕ 

ΈποισΏ απρτεϊεπίέίοις ἵπ βἴγ]ε απ πιατκεά Ὦγ ἔτεαιπεπί 
Πἰαΐας, ος Ῥαταρῃταςε ἶς 5ο Ἰἶκε (ατεεκ ἱτασεᾶν ἵπ δρίϊτϊΙϊ ἐπαῖ 
ΊΠΟΤΕ ἴΠαπ οπε πανε Ῥεεπ ξεπιρίες ἴο ἴτγ ἴο τ6σονεν (γοπῃ Γ1ο5 
νοΓδῖοῃ ἴπε οπἱρ]πα] πες οἱ Ειπήρίάε». Ἀαπσίς, Τγασ. ἄλαεο. 
/αφ.. Ῥ. 616. ρτϊπῖς δὶς 5ποἩ πας, νΠΙσΗ. να νειγ Πε 
οΠαηςε, Πανε Ῥεεπ τεσγεαῖεὰ γη ῃ 5οππε ἀεστοε οἳ Ργοβαβ]{γ. 
ΊὓΠεςο 5ὶκ πες αγε σῖνεπ Ῥε]ον”, Ῥτεοθάεᾶ ἵπ εασῇ Ἱπδίαησε ΡΥ 
Όλα Ῥτοδε γοτγάῖπς ἔτοπα υγΠΙο ἴπογ Ίγεγε ενο]νεᾷ : 
1. (5 6): 
πολλὴν ἔοικας φράζειν ἀλογίαν τῆς δεῦρο ὁδοῦ 
πολλήν γ᾿ ἔοικας ἀλογίαν φράζειν ὁδοῦ. 

»(5δ 7): 

πόθεν δή; τοῦτο γὰρ πρῶτον εἰκός µε εἰδέναι. 
πόθεν δέ; πρῶτον γὰρ τόὀδ᾽ εἰδέναι θέλω. 

9. ἐδία. : 

πόθεν; εἰπὲ πάλιν, ὡς εἰδῶ σαφέστερον. 
πόθεν; λέγ᾽ αὖθις, ἵνα µάθω σαφέστερον. 

4. ἴδίά. : 
οὐ δυνατόν, εἴπερ Ἕλλλην ὢν τυγχάνεις, τὸ μὴ ἀπολωλέναι σε 
ἐν τῆδε τῇ ἡμέρᾳ. 

οὐ δυνατόν, εἴπερ τυγχάνεις Ἕλλην, γεγώς, 
τὸ μὴ οὐκ ὁλωλέναι σε τῇδ᾽ ἐν ἡμέρᾳ. 

ὅ. {8 8): 
πότερον ἐκ τοῦ φανεροῦ μάχῃ κρατήσας ἢ μετὰ δόλου τινός; 
µάχη κρατήσας ἢ δόλου τινὸς µετά; 

Βγ σοοᾶ {ογίιπθ, {ΟΥ ΟΕ ἴπε δενεπίεεπ Εγασιπεηίς οἳ ἴπε Ρ]αγ 
πουν εχίαπἰ Επα ἰλπεῖτ ρατα]]ε] ἵπ ιούς νειδῖοπ απά υν]] Ῥε 
τεροτίοὰ ἵπ ἴπε ποῖες. εαςῇ 1Π 15 αρρτοργ]αῖΐε Ρ]ασθ. 

αι ἡ]ατπήηρίοη πάς αἀάϊθοπα] (γασες οἳ Επατιρίάςς ἵπ δδι, 6, ὃ, απά 
11. Πιάεεᾶά, {πε ΠΙΠΙΏΕΙ οἳ 516Ἡ Ῥαββασθς πιῖσηί Ῥο οοηδἰάεταΡΙν εη- 
Ἰατσεά νήτποις πιποἩ {τοιβ]ο. 
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δο. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

Ι ΟΔΥΣΣΕΥΣ. Φοβοῦμαι μήποτε µάτην κατ᾽ ἐμοῦ 
φανῶσι, ταύτην οἱ σύμμαχοι τὴν δόξαν εἰληφότες 
ὡς ἀρίστου δὴ καὶ σοφωτάτου τῶν "Ἑλλήνων. 
καίτοι ποία τις ἡ τοιαύτη σοφία καὶ φρόνησις, δι 
ἦν τις ἀναγκάζεται πλείω τῶν ἄλλων! πονεῖν ὑπὲρ 
τῆς κοινῆς σωτηρίας καὶ νίκης, ἐξὸν ἕνα τοῦ πλήθους 
δοκοῦντα μηδενὸς ἔλαττον ἐν τούτοις ἔχειν τῶν 
ἀρίστων; ἀλλὰ γὰρ ἴσως χαλεπὸν εὑρεῖν οὕτω 
µεγαλόφρον καὶ φιλότιμον ὁ ὁτιοῦν ὡς ἀνὴρ πέφυκεν. 
τοὺς γὰρ φανεροὺς καὶ πλειόνων ἅπτεσθαι τολ- 
μῶντας σχεδὸν τούτους ἅπαντες' θαυμάζοµεν καὶ 
τῷ ὄντι ἄνδρας ἡγούμεθα. 

9 Ὕφ ἧς Φιλοτιμίας κἀγὼ προάγοµαι πλεῖστα 
πράγματα ἔχειν καὶ ζῆν ἐπιπόνως παρ᾽ ὀντινοῦν, 
ἀεί τινα προσδεχόµενος καινὸν κίνδυνον,, ὀκνῶν 
διαφθεῖραι τὴν ἐπὶ τοῖς ἔμπροσθεν γεγονόσιν εὔ- 
κλειαν. ’ νῦν οὖν κατὰ πρᾶξιν πάνυ ἐπισφαλῆ καὶ 
χαλεπὴν δεῦρο ἐλήλυθα εἰς Λῆμνον, ὅπως Φιλοκτή- 

1 ἄλλων Ναἰεκεπαεγ: Ἑλλήνων. 
} ἅπαντες Ι)ΙπάοτΕ: ἅπαντας (πάντες 9). 

1 ΟΕ. Ναις]ς, Τγαρ. ὤπαεο. [ὔχαφ., Βιπίρ]άςς, 1ταρ. 181: 
πῶς δ) ἂν φρονοίην, ᾧ παρῆν ἀπραγμόνως ων 
ἐν τοῖσι πολλοῖς ἠριθμημένῳ στρατοῦ 
ἴσον μετασχεῖν τῷ σοφωτάτῳ τύχης; 
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ΤΗΕ ΕΙΕΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΣ5ΟΟὉὈΕΡΕ : 
ΡΗΠΙΟΟΤΕΤΕ» 

Οάψμεεις. 1 εαν νι] Ῥτονε ἴπαξ παν αἶῆες ννετα 
ταςἩ πΠεῃΠ λεν οοποεῖνεά οἱ πε ἴπε ἐποισβε ἴμαί 1. 
Ίπ «οοἵἩ. απι Ῥεςί απ ν]ςεςί οΕ {με τοεκς. Άπά γεῖ 
νπαῖ ΚΙπά οἱ ν]ςάοπι απᾶ ρτιαάεποε πλαν τΠίς ο ν;Πῖο 
πηαΚκες α Παπ Το Μο] Ῥεγοπά ἴπε οἴπετς {ο σαϊπ ἴπε 
ςα]ναίίοηπ απαᾶ ἴπε νἰοῖοτν οἳ ἴμε στοιΡρ. 5εεῖησ ἴΠαῖ, 
νγεγο Ἠε ἀεεπιεά το δε Ῥαὲξ οπε ΠπΟΠςσ Τῃο ἔπτοπα, 

Ἔπννεγε Ἠΐς ἔο «Ἡατε΄ Έπεσε Ὀἱοςςίπος νἩ ἴμο Ῥοςὲ ἓτ 
ΑΗ νγε]], πο ἀοιδρὲ ὰς ἀἰβποι]ὲ {ο Επά α ἴπίπσ 5ο Ρρτοιιά. 
«ο Ίεα]οις οἳ Ποποιχ. ας πλαΠ ἶς Ῥοση Το ο Έοτ ς 
πε Ρτοπαϊπεπ{, ἴΠοςε νἩο ἆατε ἴο απάετίαΚε ποτε 
Ἰαῦοιτς ἔΠαπ ἴπε τες. ΙΤ ἆατο 5αγ. πΠοπι Νε αἰἱ ἆο 

νῖεν; η Η νοπᾶεχ απ τεσατᾶ ας ἐτα]γ πιρη. 
ΤΠϊς εΠίτςϊ {ος σ]ουν ἰς νΠαῖ Ιεαᾶς ονεπ πε ἴο Ῥθαγ 

πηππιπηΏετεᾶ νους απά Ίνε α Ηξε οἱ Μοῖ] Ῥεγοπά αἲὶ 
οἴἵμεγ ππεῃ, αοοερίῖησ ουεχ {τεςῃ Ρετῖ]. Γοατίπσ Το πια 
ἴπε σ]ουν Ὢοη ὃν εατῇεχ αοβΙενεπιεηῖς. 3ο που α 
ἔας]ς πιοςί Παζατάοις απᾶ Ἠατά Ὀτίηπσς πηο ἴο Τεπιπος 

Σ Πίά., τας. Τ88: 
οὐδὲν γὰρ οὕτω γαῦρον ὡς ἀνὴρ ἔφυ" 
τοὺς γὰρ περισσοὺς καί τι πράσσοντας πλέον 
τιμῶμεν ἄνδρας τ᾽ ἐν πόλει νοµίζοµεν. 

5 Πίᾶ.. ἴτας. Τ809: 
ὀκνῶν δὲ µόχθων τῶν πρὶν ἐκχέαι χάριν 
καὶ τοὺς παρόντας οὐκ ἀπωθοῦμαι πόνους. 
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την καὶ τὰ “Ἡρακλέους τόξα κοµίζοιµι τοῖς συµ- 
μάχοις. ὁ γὰρ δὴ, μαντικώτατος Φρυγῶν Ἔλλενος 
ὁ Πριάμου κατεµήνυσεν, ὡς' ἔτυχεν αἰχμάλωτος 
ληφθείς, ἄνευ τούτων μήποτ᾽ ἂν ἁλῶναι τὴν πόλιν. 

ὃ Πρὸς μὲν δὴ τοὺς βασιλέας οὐχ ὡμολόγησα τὴν 
πρᾶξιν, ἐπιστάμενος τὴν τοῦ ἀνδρὸς ἔχύραν, ᾧ γε 
αὐτὸς αἴτιος ἐγενόμην καταλειφθῆναι, ὅτε δηχθεὶς 
ἔτυχεν ὑπὸ χαλεπῆς καὶ ἀνιάτου ἐχίδνης. οὐκ 
ἂν οὖν ὤμην οὐδὲ πειθὼ τοιαύτην ἐξευρεῖν, ὑφ᾽ 
ἧς ἄν «ποτε ἐκεῖνος ἐμοὶ πράως ἔσχεν' ἀλλ᾽ εὐθὺς 
ἀποθανεῖσθαι ὤμην ὑπ αὐτοῦ. ὕστερον δέ, τῆς 
᾿Αθηνᾶς µοι παρακελευσαµένης καθ’ ὕπνους, ὥσπερ 
εἴωθε, θαρροῦντα ἐπὶ τὸν ἄνδρα ἰέναι-- αὐτὴ γὰρ 
ἀλλάξειν µου τὸ εἶδος καὶ τὴν φωνήν, ὥστε λαθεῖν 
αὐτῷ ξυγγενόµενον- οὕτω δὴ ἀφῖγμαι θαρρήσας. 

4. Πυνθάνομαι δὲ καὶ παρὰ τῶν Φρυγῶν πρέσβεις 
ἀπεστάλθαι κρύφα, ἐάν πως δύνωνται τὸν Όιλο- 
κτήτην πείσαντες δώροις ἅμα καὶ διὰ τὴν ἔχθραν 
τὴν πρὸς ἡμᾶς ἀναλαβεῖν εἲς τὴν πόλιν αὐτὸν 
καὶ τὰ τόξα. τοιούτου προκειµένου τοῦ” ἄθλου 
πῶς οὐ πάντα χρὴ ἄνδρα γίγνεσθαι πρόθυµον; 
ὡς ᾿διαµαρτάνοντι τῆς πράξεως ταύτης πάντα τὰ 
πρότερον εἰργασμένα μάτην πεπονῆσθαι ἐ έοικεν. 

6δ Ιαπαῖ: πρόσεισιν ὁ ἀνήρ. αὐτὸς ὅδε, ὁ 
Ποίαντος παῖς, οὐκ ἄδηλος τῇ ἐυμφορᾶ, μόλις καὶ 
χαλεπῶς προβαίνων. ὢ τοῦ χαλεποῦ καὶ δεινοῦ 
ὁράματος οὕτως." τό τε γὰρ' εἶδος ὑπὸ τῆς νόσου 
φοβερὸν ἤ τε στολὴ ἀήθης: δοραὶ θηρίων καλύ- 
πτουσιν αὐτόν. ἀλλὰ σὺ ἄμυνον, ὦ δέσποινα 

1 ὡς] ὃς [) Β. ὅτε (πδαιβοῃ. 
ᾗ τοῦ αἀάεα Ὦγ Ρο5ῦ. 

ὃ ὁράματος οὕτως. τό] ὁράματος. οὕτως τό Ηατίμηρ. 
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Ἠετε, ἴμαί Ῥμϊ]οσίείες απ το Ῥου οἱ Ηετασ]ες [ πιαγ 
Ῥεαχ οβ’ {ογ πιγ α]ος. Τον ἴπε οπα πιοςί σος ἵπ 
ΡΥΟΡΠΕΟΥ οἱ αἲ] ἴ]λε ΒΗνγοίαης 1 Ηε]επας Ῥγίαπι)ς 5οἩ, 
ΝἨοεη Ὦγ σουά {ογίαπε ἴακεῃ οαρίΐνε, ἀῑκο]οςοά ἴλαῖ 
νη(λμοιῖ ἴ]οςο ἴμε ΟΙἵγ πονεγ οοι]ά ϱο 5οἰπεά. 

Νου το ἴ]μο Ῥηίποες ἶ αῑά ποῖ ασγοο ἴο απάοτίακα 

ἴπε νεπίατο, Κπονῄπο νγε]] ἴπο πιαἠσο οἱ ἐλαί τπαπὁ 
εἴποςρ Ἔνίας 1 πιγςεΙ οααςεςᾷ Ἠϊπα το Ῥε ππαχοοπεᾶ, ἴλαϊ 
ἀαγ νετ ὮΥ ΠΠ] {ογίαπε Πε ννας 5ίαπς Ὦγ α Πεγοο απἀ 
ἀεαα!ν ντρεν. πας 1 οοι]ά ποῖ Ἀορε ἴό Επά ῥρει- 
5αα5ΙΟΠ 516] ἴλμαῖ Πο 5Ποι]ά εναν Γοο] α ΚΙπάΙγ Εοο]ίπο 
ἴονγατά της ΠαΥ. [ Ποισ]ί Πε «ἶαγ πιο οαῖ ο παπα. 
Ῥαϊτ αξτεγννατᾶς, Αἴπεπα αγσίησ πηθ 1π ἀγθαπης, ας ἶς 
πετ ννοπῖ, Ρο]ά]γ ἴο σο απἀ Γεῖο] ἴ]ε πλαπι-- {ου «Πε 
Ἠογςε]{ ννοι]ά επαπσο παγ ἔογηα απά νοῖσο, ἴλαῖ Ε πηὶσηῖ 
πιθεί ΠΙπ εαΐξα τοπ ἀθίεσίίοπ---5ο ἀῑά 1 ρ]αοκ αρ 
εοιταρε, απᾶ απ Ἠετο. 

Ῥιαΐ ννονά Ἠας οοπιο ἴ]λαί επνογς γοπα ἴλο ΡΗΥΥ- 
σίαης ἴοο Ἠανε 5εογεῖ]γ Ῥεεπ 5επῖ, ΙΓ Παριγ ἴπογ πιαγ 

ντ ῬΠοοϊεῖος ΡΥ ππθαης οἱ Ῥνίρες, απά {Πτοισ] ης 
λαϊτοά οἳ ας (ατοε]ςς ας ννε]], απ 5ο ἴακο Ραο Το Έτογ 
Ἠϊπα απά Ες Ῥουυ. ΛΙ 5ας] α ρτῖζο Ῥοΐοτο Ηίπα, νΥΏΥ 
«μοπ]ά πο αΠΥ ππαη στον Κκεεπξ Γον, «ποι]ά οπα 

Γα1] ἴπ ΕΠῖς επάεανοιγ, αἲ] Ρτονίοις αοηενοεπιοηϊς, 1 
«66Πις5. Ἠανε Ῥεοεπ Ριαί Ιαβοιτ Ἰοςῦ. 

(Απιάς) Ηαλμ! ἴπε πιαπ ἄταννς πὶσῃ. "Τίς Ίο Ἠΐπι- 
κα]! ἴμο «οπ οἱ Ῥοεας. ας ἶς Ρ]αϊπ ἔγοπα Πὶς αΠηΙοίίοη, 
τοίΗπο αἶοπο υν Ἰαβοις απά ἵπ ραϊη. ΟΠ ν]λαῖ α 
οτίενοις, ανν{α] ερεοίασ]ε!  Άγε, Πὶς ρευεοη ἶ5 ΒΊσηί- 

{α], ἴπαπ]ςς ἴο Πὶς ἀἱςοαςο, Πὶς σατῦ απννοπίεά ἴοο--- 
αἰίης οἳ νψι]ά Ῥααςίς οονεν Πῖς πακεάπεξς. Όοππθ, 

1 Τ,ε., ἴπε Ττο]αης. Σ Τ.ε., Εμϊ]οσίεῖε». 

3 Ἠατίαπρ πιονες γὰρ 5ο α5 ἴο ΓΟΙΙΟΥ/ δοραὶ. 
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3 - Δ λ / - ς Γον ς ΄ Δ 

Αθηνᾶ, καὶ μὴ µάτην φανῆς ἡμῖν ὑποσχομένη τὴν 
σωτηρίαν. 

6. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ. Τέ δὴ βουλόμενος, ὅστις εἶ ποτε 
σύ, ἢ τίνα τόλµαν λαβών, πότερον ἁρπαγῆς χάριν 
ἥκεις ἐπὶ τήνδε τὴν ἄπορον στέγην ἢ κατάσκοπος 
τῆς ἡμετέρας δυστυχίας; 

./ / 3 [ο ”/ ς ῤ 

ο. Οὔ τοί γε ὁρᾷς ἄνδρα ὑβριστήν. 
Φ. Οὐ μὴν εἰωθώς γε πρότερον δεῦρο ἥκεις. 

πάν λ. » / ” 1 Ν 3 - Ώ - ο. Οὐ γὰρ εἰωθώς' εἴη' δὲ καὶ νῦν ἐν καιρῶ 
ἀφῖχθαι. 

Φ. Πολλὴν ἔοικας φράζειν ἀλογίαν τῆς δεῦρο 
ὁδοῦ. 

5 / ” 5 3 ο; / π 
ο. Εὖ τοίνυν ἴσθι οὐ χωρὶς αἰτίας µε ἥκοντα καὶ 

σοί γε οὐκ ἀλλότριον φανησόμµενον. 
7 ὅὁ. Π]όθεν δή; τοῦτο γὰρ πρῶτον εἰκός µε 
εἰδέναι. 

ο. ᾽Αλλ᾽ εἰμὶ ᾿Αργεῖος τῶν ἐπὶ Τροίαν πλευ- 
σάντων. 

Φ. Π]όθεν; εἰπὲ πάλιν, ὡς εἰδῶ σαφέστερον. 
. -- ” / » / α λε τ 

ο. Οὐκοῦν ἔτι δεύτερον ἀκούεις: τῶν ἐπ᾽ "Ίλιον 
στρατευσάντων ᾿Αχαιῶν εἶναί φηµι. 

Φ. Καλῶς δῆτα ἔφησθα ἐμὸς εἶναι φίλος, ὁπότε 
γε τῶν ἐμοὶ πολεμιωτάτων ᾿ Αργείων πέφηνας. 

/ µ ο » / 2 / /  -ᾱ / / 

τούτων δὴ τῆς ἀδικίας αὐτίκα μάλα” ὑφέξεις δίκην. 
ο. ᾿Αλλ᾽ ὢ πρὸς θεῶν ἐπίσχες ἀφεῖναι τὸ βέλος. 

. / / ο Ἂ / Δ 
Φ. Οὐ δυνατόν, εἴπερ Ἕλλην ὢν τυγχάνεις, τὸ 

μὴ ἀπολωλέναι σε ἐν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ. 

1 εἴη (4δαιβοή : εἰ. 
Ζ µάλα ΠἰπάοτΕ, µάλα σὺ ἨγεπρΡαςΗ : μάλιστα. 
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ΜΙςίναεςς Αίμεπα, Όε ἔποι πηίπε αἷά, που «ον; {Πγςε]ε 
ἴο Ίανε ρτοπιῖςεςᾶ πιο ςα{εῖγ αἱ {π ναῖη ! 

ΡΛΙ]οοίοίε». ΥΝΠαϊ ἰς ἴ]λγ ραγροςο. ΝΠος)εν ἴμοι ασῖ, 
Ὦγ ναί αιάαοϊιγ Ιπερίτεὰ Ἠαςί ἴποα οοπιο Το ἴΠίς 
ΠΙΥ Ροοχ τεϊτεαϊ- -ἴο ρί]ασε., οἵ ἴο 5ΡΥ αροπ παγ εν!] 
{οτίαπο 

Οα. Βε]ενο πιο. Πο Πιαπ οἱ νίο]εποςο ἆοςί ἴποι 
«ρ6. 
βλ. Ὑεὶ 5ατε]γ ποῖ οἳ ΙΥγ {ονππεν ννοπῖ Παςί ἴποι 

«οπ1ε Ἠθτα. 
Οα. Άγε. ποῖ {οΥπΠεΥ νοηῖ: γεῖ πλαν 1 ρτονο ἴ]αϊ 

οοπηΐπο ενεπ πονν ἰς ορροτίιπθ. 
ΛΜ. Μεϊμίπκς ἴποι ἁἆοδί Ῥεΐταγ ΠΠΙΟΠ Ἰαοκς ο 

τθαξοἩ ἴπ ἴγ οοπιίπο Ἠσγο. 
Φα. Τπεπ τεςί σης ποῖ Ἰασο]ίπο γοαδοπ Ἠανε 1 

οσπ16, απά ἴο ἴπεε αἲ ]εαδῖ πο 5ἴγαπσεν «Πα]] Τ Ῥγονε. 
Ελ. Ἠονν 5ο2 ἸΠίς Ενεί οἱ "Ἡ ης {αῑν ἰπαί Ι 

«Ποι]ά πουν. 
οα. Νε]. Τ πι απ Ατοῖΐνο, οπς οϐ ἴποςο ννπο 5αϊ]εᾶ 

{ου Ττογ. 
ΓΙ. Ἠονν οαππ ἴΠαῖ ο 2 Πορεαῖ ἴ]γ ννοτᾶς. ἴλαῖ 

Γ ππαγ πποτο «ἰοατ]γ Κπονν. 

οσα. Ίπεπ ἀοθῖ ἴἶοι Ἠεαν 1 γοεῖ α 5εοοπᾷ τηε: 
οἱ ἴμοςε Αομασαπς 1 ΝΤΟ αἄναποσά ον Έτου Τ ο]αίτα 

1ο ϱο. 
Ελ. Τα, ποια. ἀῑάςί ννε]] ἵπ οἰαϊπηῖπσ {ο Ῥα 

Εηεπά ο παπα, 5οεῖπο ἴποι αγὶ τενοα]εὰ αΠΠΟΠΦ ΠΙΥ 
Ῥ{εγεςί {οες. ἴπε Ατοΐνες! Ἀο {ον ἰΠαίν ἱπ]αςῆσα 
εΠα]{ ἴποι ΕΠίς νευγ ἰηςίαπί ραγ ἴ]ο ρεπα]ίγ. 

Οοα. Ναγ. Ὦγ πια σος. {ογροαχ Το Ίοοςο ἴπγ «πα: ! 
ΡΛΙ. ΤΠ οαπποῖ ρε. 1 Παριν ἴποι αγἲ (νοε]ς ἵῃ 

ατα, ἐμαῖ ἴποι «Που]άςί {αἰ] {ο αῑς ΕΠίς νευγ ἆαγ. 

1 Τπε νοτᾶς Ατρῖνε απά Ασμαεαπ αὖε τ15εᾷ ΙπάΙΠετεπῖ]γ ας 
Ἰπ ἴπε οερῖο. 
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8 ο. ᾽Αλλὰ πέπονθά γε ὑπ αὐτῶν τοιαῦτα ἐξ ὧν 
δικαίως σοὶ μὲν ἂν φίλος εἴην, ἐκείνων δὲ ἐχθρός. 

Φ. Καὶ τί δὴ τοῦτό ἐστιν, ὃ πέπονθας οὕτως 
χαλεπόν; 

ο. Φυγάδα µε ἤλασεν ᾿Οδυσσεὺς ἐκ τοῦ στρατοῦ. 
/ Ἀ. αν ) . ϱ - - / ”/ 

Φ. ΓΡί δὲ ἔδρας, ἐφ᾽ ὅτῳ τῆσδε τῆς δίκης ἔτυχες; 
ο. Οἶμαί σε γιγνώσκειν τὸν Ναυπλίου παῖδα 

Παλαμήδην. 
ϱ) ν μ - 3 / 2 κ 9. ”/ 

Φ. Οὐ γὰρ δὴ τῶν ἐπιτυχόντων οὐδὲ ὀλίγου ἄξιος 
συνέπλει οὔτε τῷ στρατῶ οὔτε τοῖς ἡγεμόσιν.' 

λ Δ -- 2/ ς Δ ἲ « ο. Τὸν δὴ τοιοῦτον ἄνδρα ὁ κοινὸς τῶν Ἓλ- 
λήνων λυμεὼν διέφθειρεν. 

Φ. Πότερον ἐκ τοῦ φανεροῦ μάχη κρατήσας ἢ 
μετὰ δόλου τινός; 

ο. ΙΠροδοσίαν ἐπενεγκὼν τοῦ στρατοῦ τοῖς 
Πριαμίδαις. 

Φ. Ἡν δὲ κατ᾽ ἀλήθειαν οὕτως ἔχον ἢ πέπονθε" 
κατεψευσµένος; 

- 3 Ἂ / / - ς εν) 2 / 

ο. ΠΠ ῶς δ᾽ ἂν δικαίως γένοιτο τῶν ὑπ) ἐκείνου 
το. ὁτιοῦν; 

9 ο ῇ, ηδενὸς ἀποσχόμενος τῶν χαλεπωτάτων, 
ο τε . ἔργῳ -πανουργότατε ἀνθρώπων, ᾿Όδυσ- 
σεῦ, οἷον αὖ τοῦτον ἄνδρα ἀνῄρηκας, ὃς οὐδὲν 
ἧττον «ὠφέλιμος ἦν τοῖς ξυμμάχοις ἥπερ -οἶμαι--- 
σύ, τὰ κάλλιστα καὶ σοφώτατα ἀνευρίσκων καὶ 
συντιθείς' ὥσπερ ἀμέλει κἀμὲ ἐξέθηκας, ὑπὲρ τῆς 
κοινῆς σωτηρίας τε καὶ νίκης περιπεσόντα τῇδε 
τῇ ἔυμφορᾷ, δεικνύντα τὸν Χρύσης βωμόν, οὗ 

1 Οὐ γὰρ. . . ἡγεμόσιν αβδ]ρηεᾶ ἴο ΡμΙ]οοῖεῖες ϱγ Ἠ]αππο- 
νη2. }. πέπονθε ΕΠΙΡΟΕΤΙΗ5: πεπόνθει. 

1 Οάγρρεις. 
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Ο. Ναγ, Τ πανε ςιογεᾶ αἲ ἰ]ιοῖν Παπάς 5ο] (πίπσς 
ἴπαί Γ «Ποι]ά τίσηἰ]ν Ῥο α Εεπᾶ {ο ἴπεε, ἴο ἴπεπι 
α {οο. 
Ελ. Απ ν]αὶ ἵς Πλ ἴποι Πας 5αΠετεά 5ο 

τεγτῖρ]ο 
Οα. Οάγδεεις ἆτονο ππε απ οεχί]ε ἔγοπα {Πε οαΠΠΡ. 
ΒΛ. λΠαϊ Παάςί ἴποι ἆοπο ἴο πιοθί υ ιο] 

α ἆοοπι 2 
Οα. ΜοαϊΠμίπ]ς ἴποι Ἰπονεςί Ῥαϊαπιοᾶες 5οπ ος 

ΝααρΗας. 
ΓΙ. ἵπ ἱταῖμ Πο οΟΠΙΠΙΟΠ ΠΠΔΏ ἵνας Ἠς νο ς«αῑ]οᾶ 

νηἩ ας, ποΥ ΠΗΤ]ο ννονῖ] το ππε απ σοπογα]ς. 
Οα. Άγο, 5αοἩ ἴλε πιαἨ ἴ]λο «ΟΠΙΠΙΟΠ 5ροϊ]ον ο με 

(ντεε]κς ἀθσίτογεα. 
Ἰλ. Οετοοπαίπο Ἠίπα ἵπ ορεπ βολί, ον ΥΕ 5οπαα 

συί]ε 2 
Ο. ιατρίπο Ῥοΐταγα] οἳ ἴ]ο οαιΏρ ἴο Ρτίαπις σοης. 
ΒΛ. Βαϊ ννας Ἱϊ 5ο ἵπ {αοῖ, οὗ ας Ίο πιοῦ ντ] 

οα]άΠΗΠΥ ὁ 
Οα. ϱοαἱά ααρβὶ αἲ αἱ ἴιαί «οοαπάγε]1 αῑά Ός 

Πας 2 
ΓΙ. ΟΠ ἴλοι ΥΠΟ Ἰαςί τοβαϊπεά Ένοπι παισ]ί 

πηοςί ογαο], μοι αἰίτον ν{]]αϊη ἵη Ῥοίῃ ννοτά απᾶ ἀσσά. 
Οάγδδεις, οπος Πιογα Πον/ Άπο ἴΠο ππαπ ἴποι Πας 
ἀεξίτογεᾶ. οἳ πο Ίεδς να]αε ἴο ἴλμε αἰΠεὰ Ἰοςί ἔαῃ 
ἴλοι;, πιεϊΠίπ]κς, πνεπίπρ απἆ ἀενίσίπο ἴπε Ῥεςί απ 
εασοδί Ῥίαπς! «ο αςί 5ο ἵπ {αοί αῑάςί ἴποι πιαἷκα πια 
α οαδίανναγ. ΝΠει {ου ἴ]ο ςαἱναίίοπ απά ἴλμο νΙοίονγ 
οἳ τς α]] ΙΤ πιο να τΠίς ἀἰςαςίοεν, Ῥεσαιςο 1 «Ἠουνοά 
Ώποπι 0Ἠτγςθῖς αἰίαγῇ Ὕηοετο ἴΠεγ πας Πηςί πλα]κε 

ἡ 6Ἠηγςθ ἵνας α Ππγ Ιδ]εῖ ποῖ ἔαν {τοπ Ἔτογ. Τ]ετε ἀννε]ί 
ΑΡο]]ο”5 ρτ]εδί, {αΐπεν οἱ (Πγγςεῖς, πο Ίγας ἴ]ε οα1156 ΟΕ ἴ]ιο 
{ειιὰ ἨῬεϊνεεπ ΑΡαΠΙΕΠΙΠΟΠ απά Αολί]ο». Βοῦι Ειυτρίάες 
απά Ξορμοσ]ες αἰτὶριαἴε ἴπε α[ΠΙοί]οπ οἱ ΡΠΙ]οοῖείες ἴο ἴ]ε Ρίο 
οἱ ἴπε 5ετρεπί υΠΙο σιατάεὰ ΑΡο]]ο’5 αἰίατ. 
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θύσαντες κρατήσειν ἔμελλον τῶν πολεμίων: εἰ δὲ 
μή, μάτην ἐγίγνετο ἡ στρατεία. ἀλλὰ τί δή σοι 
προσῆκον τῆς Παλαμήδους τύχης; 

ο. Γῦ ἴσθι ὅτι ἐπὶ πάντας τοὺς ἐκείνου φίλους 
ἦλθε τὸ κακὸν καὶ πάντες ἀπολώλασιν, ὅστις μὴ 
φυγεῖν ἠδυνήθη. οὕτω δὲ κἀγὼ τῆς παροιχοµένης 
νυκτὸς διαπλεύσας μόνος δεῦρο ἐσώθην. σχεδὸν 
μὲν οὖν ἔγωγ᾽ ἐν ὅσῃ' χρείᾳ καθέστηκας αὐτός. 
εἰ δ᾽ οὖν ἔχεις τινὰ μηχανήν, ξυμπροθυμηθεὶς ἡ ἡμῖν 
περὶ τὸν οἴκαδε ἀπόπλουν ἡμᾶς τε εὖ πεποιηκὼς 
ἔση καὶ ἅμα ἄγγελον ἀποπέμψεις πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ 
οἴκαδε τῶν σοὶ παρόντων” κακῶν. 
Φ. ̓ Αλλ’, ὦ δύστηνε, πρὸς τοιοῦτον ἕτερον ἥκεις 
ο», αὐτόν τε ἄπορον καὶ ἔρημον φίλων ἐπὶ 
τῆσδε τῆς ἀκτῆς ἐρριμμένον, γλίσχρως καὶ μόλις 
ἀπὸ τῶνδε τῶν τόξων πορίζοντα καὶ τροφὴν καὶ 
ἐσθῆτα, ὡς ὁρᾷς. ἢ γὰρ ἦν ἡμῖν ἐσθὴς πρότερον, 
ὑπὸ τοῦ χρόνου ἀνάλωται. εἰ δὲ δὴ τοῦδ᾽ ἐθελήσεις 
κοινωγεῖν τοῦ βίου μεθ ἡμῶν ἐνθάδε ἕως ἂν ἑτέρα 
σοι παραπέσῃ σωτηρία ποθέν, οὐκ ἂν φθονοῖμεν. 
δυσχερῆ γε μὴν τᾶνδον ὁράματα, ὦ ξένε, τελα- 
μῶνες τε ἕλκους' ἀνάπλεοι καὶ ἄλλα σημεῖα τῆς 
νόσου" αὐτός τε οὐχ, ἡδὺς ξυγγενέσθαι, ὅταν ἡ 
ὀδύνη προσπέσῃ. καΐτοι λελώφηκε τῷ χρόνῳ τὸ 
πολὺ τῆς νόσου, κατ᾽ ἀρχὰς δὲ οὐδαμῶς ἀνεκτὸς ἦν. 

1 ἔγωγ᾽ ἐν ὅσῃ] ἐν ὅσῃ ἔγώγε Επηρετίις. 
«παρόντων] προσόντων Ηατίιηρ. 
ὃ ἕλκους αἀἀάεὰ ὮΥ Εππρεγίις. 
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ΤΗΕ ΕΙΕΤΥ-ΝΙΝΤΗ ΡΙΡΟΟΒΡΕ 

ςαογίΠος 1 ἴΠεγ ννοι]ά ονεγοοπιο ἴμε {οε; εἷςε, 1 
ἀεείαγεᾶ. ον εχρεά(ίοη νας Ῥείπςσ πηαᾶε ἵπ ναίῃ. 
Ὑαί ναί Ἰαςί ἴποι ἴο ἄο ση ῃ Ῥα]αππεᾶςς) ]οΐ ὃ 

Οα. Ἐπονν νε]]. ἔπο οινςεᾶ {ει ννας νὶςίτεά οἩ α]] 
Εἰς Εεπᾶς, απᾶ α]] Πάνε ρενίπεά, 5ανε 5ο] ας οοιι]ά 
ἴακε ἴο ΠΙσΗί. Τῆις Τ του ἀπτίηρ ἴ]ε πὶση{ ]αςί κρες, 
εαἱΗπο αογοςς αἶοπο. {οαπᾶ τείισε Ἠετε. 390 Τ πηγςεΙΕ 
ΑΠΏ Ῥ]ασες 1Π τΩΤΙΟἨ τε 5απιο πεοοςς!ίγ ας ἴἨγςοε]ι, ΠΗ, 
ἴπεπ, ἴποι Ἠαςί 5οπιο 5οΠεπηἙ, Ὦγ αἀάίϊπο {πγ οαρει- 
ηεςς {ο πηῖπε {οπο]βίπρ ΠΙΥ νογασε Ἠοππα, ἴποι νη]ί 
Ἠανε ἆοπε α ΚΙπά]γ ἀεεᾶ τονανά τηε απᾶ νη]ὲ Ῥεείάες 
5επά Ἠοπῃε Το ἴμγ ον Ππεπαάς Ἠΐπα νο νἩ]] Ῥεαν ἴπε 
5ἴοτγ οἱ ἴλγ Ρρτοςεπί ἴ]]ς. 

ΡΕ). Ναγ, υτγεϊοπεᾶ ογεαϊαγε, ἴποι αγί οοπης {ΟΥ 
αἱᾷ Το 5αοἩ αποϊῃεγ ας ἴποι ατῖ, Πε]ρ]εςς ἨΙπιςε]{ απἆ 
Ἰαοκίηπς Εγιεπάς Ῥερδίάος. απ οα{σασί οἩ Τλίς «Ἠογε. ἵπ 
πἰσσατά {αςΠίοη απά ντ οι] ργον]άίπο ντ] εμίς Ώου 
ῬοΐϊἩ {οοᾷ απᾶ οἰοίμίπς, ας ἴποι ἀοςὶ 5εο. Ἔον νηαϊ 
γαϊπιεηί Ι Πα Ῥείογα ἴῑπιαο ΠαϊὮ οοηδαππεά. Βιαϊ 1 
ἴποι ν]ξ «Πατο ΨΙἩ πιο Ἠεγο ἰΠίς Πα οἱ πιίπα απ{1] 
5οπ]ε 5εσοπᾷ «μαηςο οΓσα{εῖγ {α]]ς Τμγ νναγ. Ι 4 στιᾶσα 
1 ποῖ. Ὠϊδίτεςείηρ, ἐτα]γ, νηαῖ οι γή 5οο {Ππάοογς, 
Πηγ {Ιοπα Ἱ--Ὑταρρίησς Ρο]µαίεά γη απ π]οσν)ς βΙΗ 
απᾶ οἴἵπεν ἴοκεπς οΕ παγ πα]αάγ---απαᾶ 1 παγςε]{ξαπη {αχ 
Ίτοπα Ῥεΐησ Ρ]εαςαπῖ «ΟΠΙΡΑΠΥ Πε ἴμα Ρραῖη οΟπες 
ΟΠ πε. Απά γοεῖ ἴπε νοτςῖ οῇ ΠΙΥ ἀΐςεαςε εἴπιο Παἴ] 
αβεαασεᾶ, ἴΠοισῃ αἲ Τε ςἵατί 1ξ ἵνας ἵπ ΠΟ ν]ςθ Ῥθαυ- 
αΡ]6. 

1 04, Ναποχκ, Τγασ. ἄγαεο, Εγασ., Επτίρίᾶες, ένας. 190: 
δύσμορφα μέντοι τᾶνδον εἰσιδεῖν, ξένε. 
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της στ τή ριεοοβςος. 
Νεθσιίς ΟΕ ΡΕΙΑΝΕΙΒΑ 

Ότο)» Ῥιγροςο Ίπ ἴΠῖς ΗΗ]ε ἀἰαίοσἹε 15 αρρατεπ]γ ἴο ἀἴδρ]αγ 
Πὶ5 ἀεχίετιῖγ ἵῃπ τοροπςίτασμπρ (ατεε]ς πιψίῃ ταῖμεν ἴπαῃ ἴο 
Ἱπρατί εἰπῖσα] ἹπδίγπσίοἨῃ. Α δοπιεψΠαϊ θἰππί]ατ ἴοιν ἆε 
{οτοο ργοεδεηῖς Ι15ε]{ 1π ἴπο Ίγο]απ Πἱκουιγεε (Ον. 11). θάσ[ 
εκετοῖδος οοπςπιζεὰ α νγε]]-κπονντ Γεαίαγε οἳ 5ορΠ!ϊδί]ς ἱταῖῃ- 
Ίπς απ. αγε ποῖ ἴο Ῥε οοπ{ιδεᾷ νη Ἡ πε εΠονί ἴο γιὰ αποϊεπῖ 
ΠΙΥΙΠΟΙΟΡΥ οἳ 195 ϱγοβ5εΥ ε]εππεπῖς, απ εβοτῖ αἲ Ἰοαδί ας οἰᾶ ας 
Ῥιπάατ. 

Τη ἴπε ρτεδεπῖ Ἰηδίαποε ἴπε πΙψίῃ 1π αεδΒοῃ 5εεπῃς ποῖ ἴο 
Ἠανε Ῥεεπ ρορι]ατ. ΤΠοιρἩ 1 πιαγ πανε βσιγοεὰ 1π ἴπε ογο]ῖςο 
ορῖο, Τε Τακίπσφ οἱ Οεο]αίία. ἴπετε 15 πο Ῥτοος ἴπαῖ 1 ἀῑα. 
ὓε οπΙγ αποϊεπῖ (αγεεκ πτήενς Κπονπ ἴο πανε ἀεα]ί νῖῃ ἴπε 
ἴα]ο ο Χεδδιας απά Γοεϊαπεῖγα αγθ ἴῃπε ἔνο πάπιες 1π ἴ]ο ορεπίπρ 
ῬΡαταρταρῃ οΓ ον ἀἴα]ορπε-- Ατοπιιοσμις απᾶ βορμοσ]ε5. ΛΙ 
ἴμαί 15 Κπονγη οἱ ἴο νεγδίοη οἳ Ατοπιιοσμιις 15 οοπίαϊπεἁ ἵπ 
Ὠπὶς Ὀγίος τοζετεπςε απ ἵπ Ὅννο πἹεαβΡτο 5οΠο]ία οηπ Αροιοπῖιις 
Ἠποαϊας απ ἴπε ΓΠίαα τεδρεοΒνε]γ. Ἔ]πο Βορμοσ]εαπ γει- 
5ΙΟΠ 15 οοπίαϊπεἁ ἵπ Πὶς Ίγασλύπίαρ. Ἔπετε ἴπο πιαγάεγεᾶ 
Ἀεδδις πγεα]ςς α Ροδίμαπποις νεηΡεαπσε ροή Πὶ5 ΠΙΙΤΘΤΘΥ 
Ίπ ἴῃε ΠΙαΠΠΕΥ Ἠετο οι {]]πεὰ Ὦγ Πίο. Τε ἀταπια[ἰςί ριαῖς Ιπῖο 
ἴπε πιοιίἩ οἳ Ὠεϊαπεῖτα Πεγδε]{ πε ασσοιπί ο ἴπε αἰτεπιρί 
προπ Πεν Ποποιν (Ίγαομύπίαε ὅδῦ-δττ). 
Ίο αποπγπποις Ιπζετ]οσπῖου ἵπ Π1ο’5 ἀἴα]οριο 15 α σο1οιΓ- 

Ίεςς ἹπαϊνΙάιια]. κ οδο ΕΙποίΙοπ 5ε6ΠΙ5 ἴο Ὀοα. Πγδί οἱ αἰ]. ἴο 
αΠοτᾶ Ὀ]ο απ ορρονγιπΙτγ ἴο ἀἱδρ]αγ Πῖς ἀεχίοτΙϊγ. απά ΒπαΙγ, 
ἴο ραγ -' οεγίαϊπ ΡΠΙΙο5ορµενς ᾿) ἴπε ἀοαρίξα] οοπιρπιεπἰ οἳ 
οοπιρατίδοπ νγΙ οοτορἰαςῖ. ΤΠε παϊιταὶ Ιπξεγεπος ΕΓΟΠΙ 
Ὠναί οοπιρατίδοη ἶ5 ἴμαῖ ΡὈ]ο ΠΙπαςε]{ ας αἴαϊπαα ἴπε 5ἰαπάἴπρ 
οξα ΡΗΙΙο5οΡΠετ: Ὀιΐ ἴμε Ιπζετ]οσμίογ ἆοες ποῖ 5αΥ 5ο ΙπΠ Ρ]αϊπ 
ἴενπις απἀ ἴετε ἵ5 Πε Ἱηπ ἴπε Γδοοιιδο ἰπαῖ «πιασκ5 ος 
ῬΗΙΙο5οΡΗΥ. ἴπ ϱεπεγα] 1{ δεεπις πιογε 5μ1[εα ἴο Γ1ο)5 5ορΗῃ]ςεῖα 
ρετῖος. 
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60. ΝΕΣΣΟΣ Ἡ ΔΗΙΑΝΕΙΡΑ 

Ἔχεις µοι λῦσαι ταύτην τὴν ἀπορίαν, πότερον 
δικαίως ἐγκαλοῦσιν οἱ μὲν τῷ ᾿Αρχιλόχῳ, οἱ δὲ τῷ 

ο - ον 

Σοφοκλεῖ περὶ τῶν κατὰ τὸν Ἰλέσσον καὶ τὴν 
Δηιάνειραν ἢ οὔ; φασὶ γὰρ οἱ μὲν τὸν ̓ Αρχίλοχον 
ληρεῖν, ποιοῦντα τὴν Ἀπιάνειραν ἐν τῷ βιάζε- 
σθαι ὑπὸ τοῦ Κενταύρου πρὸς τὸν “Ἡρακλέα ῥαψῳ- 
δοῦσαν, ἀναμιμνῄσκουσαν τῆς τοῦ ᾿Αχελῴου 
µνηστείας καὶ τῶν τότε γενοµένων' ὥστε πολλὴ ν 
σχολὴν εἶναι τῶ ἸΧέσσῳ ὁ τι ἐβούλετο πρᾶξαι' οἱ 
δὲ τὸν Σοφοκλέα πρὸ τοῦ καιροῦ πεποιηκέναι͵ τὴν 
τοξείαν, διαβαινόντων αὐτῶν ἔτι τὸν ποταµόν’ οὕτως 

Ν Ἂ Δ νι Δ / 2 / θ, 3 / 

γὰρ ἂν καὶ τὴν Δηιάνειραν ἀπολέσθαι, ἀφέντος 
-- Γ » µ / / ”’ 1 ν 

τοῦ Κενταύρου. ἀλλὰ µή, καθάπερ εἴωθας, πολὺ 
λ Ἡ / ρα ἃς ᾗ / - Ἀ ϱ 

παρὰ τὴν δόξαν λέγε" καὶ πάντα μᾶλλον ἢ ὅ τις 
ἂν οἰηθείη. 

5 2 ων) / - / / ιά Δ. ᾿Αρ᾽ οὖν κελεύεις µε ταῦτά σοι λέγειν ἅ τις 
ἂν οἴηθείη ὀρθῶς οἰόμενος ἢ ἅ τις ἂν καὶ μὴ 
ὀρθῶς; 

1 εἴωθας ΑτΠΙΠΙ: εἴωθε. 
3 λέγε Αγηϊπι, λέγῃ (168ε]: λέγει Μ., λέγων [)Β. 

1 Ῥιπᾶατ, ἵῃ α Ῥοεπῃ πο Ιοηπρεν εχἰαπῖ, ἴο]ά Ἠονν Ηετασ]ες, 
ἴο ποπ ἵπ Ἠαᾶες Ἠειεαρεν Ἰαά «οπιπιεπᾶεᾶ Πῖς βἱ5ίετ 
Ώεϊαπεῖτα, βπάϊπρ εαῖ 5Πε νγας Ῥεϊπρ ψοοεὰ ὮΥ ἴ]πε τῖνεγ-ροὰ 
Αολε]οῖς, {οαρΒῖ απὰ ογνεγζαπηπε ΠΙπα, απ τεσεῖνεᾶ ἔτοπι Ἠῖπι 
ο οϐ Απια]ίμαεα, Ὦγ ππεαης οἳ ΨΠΙοἩ Τε ραϊπεα 5 
Ῥτίάε, 
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ΕΠΗ ΡΙΧΤΗ ΡΗ ΡΙΡΟΟΕΟΕ: 
ΝΕΡΟῦὈς5 ΟΚ ΡΕΙΑΝΕΙΕΑ 

Ππίεγ[οσμίογ. Όαπ. γοι «οὶνε πο ἴλίς Ῥτορ]ίεπι--- 

ψλείμεν οἳ ποῖ Ρεορ]ε αγο ψανγαπίςοά ἵπ βπαάἶτς Γαι] 

ΠΟΝΥ γη  Αγοηιιοσλας απά πονν ν βορ]οσ]ες ἵπ ἔ]λοῖς 
ἰγοαπποπῖ οἳ ἴμο 5ἴοιγ οϐ Νοδδας απ -Γοϊαποείτα ᾗ 
Έον 5οππε σαν Ατοζιιοσηας πιακος ποήξεηςε νπεπ Ίο 
τερτοδεπῖς Γοϊαπείγα αἃς οπαπίίησ α Ίοπς 5ἴογγ ἴο 
Ηετασ]ος νο απ αἰἴαοκ ροή τα, οποις ἰς Ρείπσ 
ππεᾶο ϱγ ἴπο Οεπίαν, ἴπεγεργ τοπαπά(πς Πίπη ος Πιο 
Ίονε-πιακίπς οἳ Αολε]οῖϊς--απά οἳ ἴ]ε ενεπῖς ννηίο] 
ἴοοκ Ῥίαοο οἳ ἴλαϊ οοσαδίοῃ Ἱ---ἴπ οοπσεΓπεποο ος 
γπῖος. τοσα] Ἀθδδας νοπ]ά Ἠανε απιρἰο πιο Το 

αοσοπαΡΗςῃ Πὶς Ῥυχροςο: οἴμοενς οπατρε ἴπαῖ Βορβοσς]ος 
πας Ιπίτοάισσεά ἴ]ο «Ποοϊῖπσ οἳ ἴπε αγγοὺν ἴοο 5001, 
γγμ]]ο ἴ]λογ ν/ετο 5Ε1]] ογοδεῖπςσ το τίνογ.” {ου ἵπ ἴποςα 
οἴτοιπιδίαποςς, ἴπεν οἰαΐπα, Γλοϊαποαῖτα ἴοο νου]ά ανε 
Ρετίςῃεά. 5ἶποε ἴπε ἁγίης Οσπίαν νο] Ἠανο ἀτορρεά 
Πεν ἵπ {με νετ. Ἠονενογ, 4ο πο, αξ γοι απςπα]]ν ἆο, 
ερεα]ς απίο οοππίεχ {ο ἴμο σεπετα] Ῥε]Πεξ απά σἶνα 
ΔΏΥ νετδίοη ταῖῃεν ἴλαἨ ναί α ππαπ ννοι]ά παζαγα]]γ 

Ῥε]ενο. 
Ιριο. Ἔμεπ ἄο γοι Ρἱά πο Τε] γοι ἴλοςο [λίπος 

ΝΥΠΙΟἩ α π]απ νγοι]ά ῬεΠενο ΥΠΟ Ῥομίενες οογγαοῖ]γ. οΥ 
γπαϊ α ππαἨ ννοι]ά Ῥο]ίονε ενοπ ἴποισῃ ποῖ οοίγεοῖ]γ 2 

Σ. Νθδρδιις να5 αοοιδίοιπεᾷ ἴο {εττγ Ραδδεησετς αογο5ς ἴπε 
ΈἘπεηπιις ἔον Πτα. ΟΕ. Τγαολἰπίαε ὅθ9-δθ8. 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

- Δ λ 9 Ἀ 1 3 -- »/ 
Ἐγὼ μὲν ἅ τις ἂν' ὀρθῶς οἰόμενος. 
Δ. Τι οὖν αγ οἱ πολλοὶ ἄνθρωποι δοξάζουσιν; 

ἀρά γε «ἀνάγκη τὸν βουλόμενον ὀρθῶς ἐξηγεῖσθαι 
παρὰ τὴν δόξαν τῶν πολλῶν λέγει; 

᾿Ανάγκη 
Δ. Μὴ οὖν δυσκόλως ἀκολουθήσῃς, ἐὰν τοιοῦτον 

ᾖ τὸ λεγόμενον' σκόπει δέ, εἰ μὴ δεόντως λέγεται. 
Λέγε τοίνυν καὶ ἐξηγοῦ, ὅπως σοι δοκεῖ. 

» - / 8 9 4 ο, Ὦ / ντ 4 
Δ. Οὐκοῦν λέγω" σοι ὅτι ὅλον τὸ ἀγνόημά ἐστι 

περὶ τὸν μῦθον τὸ ἐπιχειρεῖν τὸν Ἠένταυρον συγ- 
γενέσθαι τῇ ΔἈηιανείρα. 
Οὐ γὰρ ἐπεχείρησεν; 

3’ - - { 

ὃ δ. Οὔ. ἢ σοὶ δοκεῖ πιθανὸν εἶναι ἐν ὄψει 'ἨἩρα- 
κλέους τόξα ἔχοντος καὶ πεπειραµένον αὐτοῦ τῆς 

- -- / 

ἀρετῆς πρότερον, ἠνίκα µόνος τῶν Ἰενταύρων 
2 Δ / Δ - / Δ 2 / αὐτὸς διέφυγε παρὰ τοῦ Φόλου μηδὲν ἐκείνων 

τοιοῦτον ἀδικησάντων αὐτόν, ἐπιχειρεῖν συγγενέ- 
σθαι αὐτοῦ τῇ γυναικί; 
ΜἩ / 2 ῥ κ Ἰλλὰ λ 

χει μέν τινα ἀπορίαν τὸ τοιοῦτο" ἀλλὰ μὴ 
τοῦτο κινοῦντες καθόλου τὸν μῦθον ἀναιρῶμεν. 

» - Ἀ / Ὁ τε 2 τών 1 1 Δ. Οὐδαμῶς, ἂν προλογιζώμεθα” ὡς ἐγένετο καὶ 
εἰκὸς ἦν γενέσθαι τὸ πρᾶγμα. 
Οὕτω δὴ λέγοις. 

4 Δ. ϱ) Νέσσος τὴν Δηιάνειραν εὐθὺς διακοµίζων 

ἅ τις ἂν Ῥο5ϊ: ἃ ἄν τις. 
ἃ αἀάεᾷ Ὦ}γ Ατπίτι. 
ΑΕΙοΥ λέγω Εβρ] ἀε]είες τὸ νῦν. 
ΑΛ4ΕΙεΓ ἐστι Αγηϊτι ας τὸ. 
ἂν προλογιζώµεθα ΝΙ. ἄνπερ λογιζώμεθα Ἠπιρετίης, ἂν 

καταλογιζώµεθα ΒΟΠΠΥ : ἂν εἰ λογιζώµεθα Ρ[1. 

σι  ϱ ὉὮὁὐ κ 

1 Τ.ο., οΟΠΙΤαΤΥ ἴο με Ῥε]ίεξ οΕ ἴε πιαβδος. - 
3 Τε 15 τεβοττίηΡ Το ἴπε Εουτίῃ Γαβουτ, ἴπε Παπίίηρ οἱ ες 

4.04. 



ΤΗΕ, ΘΙΧΤΙΕΤΗ ΡΙΡΟΟΙ ΒΡΕ, 

1πί. Τ Ῥτείεν νυῃαῖ οπο νου] Ῥε]ίονο πο Ῥο]ίονος 
οοντοοῖ]γ. 

Ίλιο. Τ]εἨ νν]αϊ αὐοιαί Ῥε]αείς νΠῖοἩ ἰΠε Πιαξδςος 
Ἰο]ά  Μαςί ο νο ἀθσίτες ἴο ἱπίεγρντοί οοντθοῖ]γ 
5ρεα]ς οοιπ{οχ ἴο ἴμο Ῥε]εξ οἳ {πο ππᾶδςος ὃ 
1. Πο πας. 
1λιο. ΤΠεπ ἆο ποῖ Ῥε ἱππαϊοεά αξ γοι {ο]]ουν ἴ]ε 

αςαπιεηῖ, ἵΕ νηαῖ ἵς εαϊά ἵς οἳ ἰλαῖ παίιτοα Ῥια 
ταῖῃεν οοηδίάον νΠποεί]λου 1ῖ ἴς ποῖ οιζαΡ]γ εχργοςςεά. 

Ἰπ. Ψουγ ννο]], 5ρεα]ς απ ρτοσσες νι γοιν εχροςί- 
Ποη ας 5εεπης σοοᾷ Το γοι. 

1ριο. Ὑεγγ σοοά: 1 ἴε]] γοι ἴΠαῖ ἴ]με ννηο]ε παῖς- 
εοπεαερ!ίῖοπ οοηποοῖϊοά να ἴπο παγτ] ἴς ἴἶπε ππαϊίεν 
οΓ 1με Οεπίαινς αἰζοπαρί Το νἰο]αῖο Ώοϊαπείγα, 

Ππί. ὙΝ Πα. ἀῑά πε ποῖ αἰτοπαρί 1ὲ 2 
1λιο. Νο. Ον ἆοος Τξ 5αετη ἴο γοι ρ]αιςίρ]ε ναί ἴῃ 

Γι] νίονν οἱ ἨΠογασ]ες., ΝΟ ννας οαγτγίπς Πῖς Ῥονυ, απἀ 

α[ίον Πανῖπς ρτονίος]γ λα οχροτίεπςε οἳ Ηοτασ]ος᾽ 
να]οιγ-- πο πιο νοπ ο αἶοπο οἳ ἴμο ( οπίαινς 
εβοαρεά ἔγοπα ἴλμο οανο οϐ Ῥμο]ας, ἴΠποισῃ Γον Πας 
ἀἄοπα πο 54ος ἵπ]γ ας ἴλαί ἵο ἨΠοτασ]ος Ἱ--Νθεςιις 
«μοιι]ά αἰεπιρί {ο νιο]αῖο ἴ]μο Πεγοῦς νΊ{ο ᾗ 

Ππί. Ὑος. ἴπετο ἶς α ορτίαϊη 1 Πο ἵπ α πιαϊζον ος 

Ὠλαῖ οτε Ἠούνενογ. 1 νε ταῖςο ἐλίς αποξΗοπ, Ρογμαρς 
ἵνα πιαγ ἀεξίτογ ἴπο ταγ{Ἡ αἱ[οσοί]μογ. 

]λιο. Ὦγ πο ἸπθαἨς., Ῥτονίάεά ννο οοπηδίάεν Ετςί βονν 

Ώιο αβαῖν οοσιγγος, απά Ἠονυ 1 ἵνας Π]κο]ν ἴο Ίανε 
οσσιγγος. 

1πί. Ὑετγ σου: [ νΙδῃ γοι νοι]ά Τε] πιο. 
1λιο. Νεδρας αἰζοιππρίοά ἴο οεοτταρί Ὠεϊαπείῖγα ἴ]ε 

Ἠτγππαπίλίαπ Ῥοατ. ἨΠετας]ες ν΄α5 Ῥείπς επἰετγίαϊπεα Ὦ} ἴπε 
Οεπίαιιν Ελο]ις νετ οἴ]πεν Οεπίατ5 ππαάε α ταῖᾷ προῃπ ἴλμε 
οανετῃ., ΟΠΙΥ ἴο Ὦε τοιῖεὰ Ὦγ Ἠετασ]ε». Αρομοάοτιας, ΒβΙίο- 
ἔλεσα 9. ὅ. 4 Ιποτπ]ς 45 ἠιαί Χεδδις ν/ας ποῖ ἴμε οπΙγ Οεπίαιγ 
ἴο ε5σαΡε. 
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ΡΙΟο ΟΗΠΗΒΥΡΟΡΤΟΜ 

λ 2 - -- / - ) καὶ ἐν τῷ περᾶν ἐπεχείρει διαφθείρειν τοῦτον τὸν 
, . ο 1 / 2 Ν / 

τρόπον, οὐχ ὃν φασι βιαζόμενος, ἀλλὰ λόγους 
) 

ἐπιτηδείους λέγων πρὸς αὐτὴν καὶ διδάσκων ὅπως 
/ - - κρατήσει τοῦ "Ἡρακλέους, λέγων ὅτι νῦν μὲν 

ο 

ἄγριός ἐστι καὶ χαλεπὸς καὶ ὀλίγον τινὰ χρόνον 
αὐτῇ συνέσται καὶ τοῦτον δυσκόλως διὰ τοὺς 
”/ Δ Δ » / Δ ΔΝ / ια. 

ἄθλους καὶ τὰς ἀποδημίας καὶ τὸν βίον ὃν προ- 
/ ” 

ἤρηται. ἐὰν δ᾽, ἔφη, σὺ πείσῃς αὐτὸν τὰ μὲν 
θεραπείᾳ, τὰ δὲ λόγοι, τῆς μὲν ταλαιπωρίας 

/ - - - ταύτης καὶ τῶν πόνων ἐπανεῖναι ζῆν δὲ ῥᾳθύμως 
καὶ ἡδέως, σοί τε πολὺ πρᾷότερος έσται καὶ 
ἄμεινον βιώσεται καί σοι τὸν" λοιπὸν ἤδη συνέσται 
χρόνον οἴκοι µένων. 

6 Ταῦτα δὲ διηγεῖτο" ὁ Κένταυρος ἐπιβουλεύων τῷ 
Ἡ ρακλεῖ, εἴ πως δύναιτο αὐτὸν ἐπὶ τρυφὴν ἆ ἀγαγεῖν 
καὶ ῥᾳθυμίαν' ᾖδει γὰρ ὅτι ἅμα τῷ μεταβαλεῖν τὸν 
βίον καὶ τὴν ἄσκησιν εὐχείρωτος ἔσται καὶ ἀσθε- 
νής. ἡ δὲ Ἀηιάνειρα ἀκούουσα οὐ παρέργως τοῖς 
λόγοις προσεῖχεν, ἀλλὰ ἐνεθυμεῖτο ὡς ὀρθῶς λέγοι 
ὁ Κένταυρος, ὥσπερ εἰκὸς ἦν, καὶ βουλομένη' τὸν 
ἄνδρα ὑφ᾽ ἑαυτῇ ἔχειν. ὁ δὲ ᾿Ἡρακλῆς ὑπονοήσας 

ὃ Δ ς μ Ν : κ / Ἄ / » - δ λ / μηδὲν ὑγιὲς τὸν Ἰένταυρον λέγειν ἐκ τοῦ διαλεγε- 
σθαι πρὸς τὴν Δηιάνειραν ἐπιμελῶς, καὶ ὅτι ἐκείνη 

6 προσεῖχεν αὐτῷ, οὕτως δὴ ἐτόξευσεν αὐτόν. ὁ δὲ 
ἀποθνῄσκων οὐδὲν ἧττον ἐκέλευσε τὴν Αι. 

- Ὁ κ» Ν 
ἀναμνησθῆναι ὧν εἶπε καὶ ποιεῖν ὡς αὐτὸς παρ- 
ἤνεσεν. 

1 τοῦτον τὸν τρόπον, οὐχ ὅν φασι Ἠεϊδκε: αὐτὴν τοῦτον τὸν 
τρόπον φασὶν ΝΙ, τὸν αὐτοῦ τρόπον οὐ φασὶ [)Β. 

Σ τὸν αἀάεὰ Ὦ}γ Επιρετίῖας. 
ἃ διηγεῖτο] διελέγετο Εππρετῖμ5. 
4 καὶ βουλομένη] βουλομένην ΕΠΙΡΕΓΙΙ5, ἐρῶσα καὶ βουλομένη 

0ᾳαςάα. 
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ΤΗΕ, ΒΙΧΤΙΕΤΗ ΡΙ5ΟΟΙ ΒΣΕ, 

ποπιεηί Ίε Ῥεσαπ Το «ΚΙΥΥ Ἠεχ αογοςς ἴμε 5ἴγεαΠΙ, α5 
γγε]]ας {πι ἴμε οτοδείπο, αξ [ 5λα]] εχρ]αίῃ---ποῖ {μτοισἩ 
νίο]εηςε, ἃ5 ΠπεΏ δαγ, Ραΐ ὮΥγ δρεακίπσ ἴο Ίαν γοτάς 
εαϊτεά ἰο Πὶς ριτροςε απἀ «Πονίπρ Ἠον «Πε πηὶσ]ί 
οΡίαίηπ τηαςίετγ ονεγ Ἠεχασ]ες, σαγίησ: ' Νονν ηε ἴ5 
Πετοε απ 5ἴετη απ νι] εἴαγ να γοι οπ]γ α 5λοτί 
νή]ε, απᾶ ἴλαί ἴοο ἵπ Εγεϊβα] Γεπιρεγ, Ῥεσα5ε οΕ Πὶς 
Ίαβοιχς απ Πῖς εχρεάΠίοης αρτοαςᾶ απᾶ {με 1ήε Ίε Ίπας 
εποδεπ. ΕΒιϊ ΠΕ, καἰά Ἠε, ' γοι νπ Ἠἶπα οΥΟΥ, ΡραγΙΙΥ 
Ὦγ 5οΗοίζαςᾶε {ου ς γνε]αγε απἆ ρατί]γ ϱγ ατραππεηῖ, 
αχσίησ Ἠϊπι ἴο ρἶνο αρ ΕΠίς Ἠ{ε οϐ ΠατάςΠΙρ απά Ες 
Ίαβοιτς απᾶ {ο νε α Π{ε ο{ 6αςε απ Ῥ]εαδαγε, χε νν]] 
ποῖ οπ]γ Ῥο {αν Κἰπάον τοννατά γοι, Ῥαἳ νν]] αἶςο Ίνε 

α Ρεϊτῖεν Ηέε απ τεπηαίη αἲ Ἠοπς απᾶ Καερ γοι οοπῃ- 
ΡαἨΥ Έοπη ἔποη οἩ. 

Νον ἴπε Οεαπίαιγ υεπί Ιπίο ἴμεςε ἀοείαῖ]ς ντ 
ἀεξίσης οη Ηετας]ος, ἵπ ἴΠε Ἠορε ἴ]λαί ιο παὶρ]Ώῖ 5οπχε- 
Ἠονν ἔατηπ Ἠίπα ἵπ Πε ἀἰγεοίίοιῃ οἳ ἱπάπ]σεποε απᾶ 
Ιπάο]εποςε, {οΥ Τε Κπενν ἰμαῖ αξ 50ΟΠ αξ ο «Παπσες Πῖς 
πιοᾶε οἱ Ηνίπο απἆ Πῖς οεοαραϊ[ίοπ Ἠς γοι]ά Ὄε 6Η5Υ 
ἴο πιαπασε απά νεακ. Βιαϊ Πεϊαπείτα, αξ «Ἠα Ἠοατά 
Πάπα, ραῖᾶ πο οαδαα] αἰζεπίίοη Το Πὶς ννογᾶς, Ὀαἳ ταί]ου 
οοηςΙἀεγαεςᾶ ἴ]λαί ἴπο Οοπίαισγ ας οοττεοῖ ἵπ ν]λαῖ ο 
εαϊἀ, ας» ἱπάσοεςά παὶσηῖ Ίανε Ῥεεπ εχρεοῖίεά, οἶπος 8]ε 
ψςκηεά ἴο Ἠανο εν Ἠιαςραπά απάεγ Ἠσγ οοπίτο]. 
Ἠετασ]ες, οἩ ἴ]ο οἴμει Ἠαπά, 5αδροοίίπο ἴπαῖ ἴ]ο 
Οεπίαις γνας σαγίηρ ποϊπίπο Ποποιχαρβ]ο, Ἱαάρίης 
ἔνοπα ἴμο εαγηεςίπεςς νυΗ νΠίο Ίο ννας ἴαΕςίπς ἴο 
Ὠεϊαπείτα, απἀ Ῥοσαςε 5«Ἠε σανο Ἠϊπι Ίεχ αἰζεπίοῃ, 
Ὀπετείοτε οί Ἠΐπα ντ] Πὶς Ῥον. ΕΒαἱ, ἴποαρἩ ἀγίηρ, 
πηεγετίῃε]αςς ἴπο Οεπίααγ Ῥαάς ὨΏεϊαπεῖτα ἴο ΤΕΠΙΕΠΙ- 
Ρεν ν]ηαί ο Πας εαἷά απἆ ἴο αοὶ αςξ Ίο Πας αανίςεα.Ι 

1 ΤάχΚε οἴπεν ἀείαῖ]ς ἵπ Ὠ1ο᾿5 εχροβ!ξΙο, τΠῖς ἄοες ποῖ 5ᾳπατε 
νητΏ ΞΘορΠος]ες᾽ αοσοοιπί (Τγαολίπίαε ὄθ8-δτΤ). 
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ΡΙΟ 6ΠΒΥΡΟΞΡΤΟΜ 

ο Ὕν μ ς / / - / Ὑστερον δὲ ἡ Δηιάνειρα µεμνημένη τῶν λόγων 
-- / Δ / -- { / .) Δ 

τοῦ Ἠενταύρου καὶ ἅμα τοῦ ᾿Ἡρακλέους οὐδὲν 
ἀνιέντος, ἀλλὰ καὶ µακροτέραν ἀποδημίαν ἀποδη- 

/ Δ / ια) ε) - Δ 2 / µήσαντος, τὴν τελευταίαν ὅτε ἐξεῖλε τὴν Οἰχαλίαν, 
Δ / Ν ιά .) / α 2 / ε καὶ λεγομένου δὴ ὡς ἐρασθείη τῆς ᾿Ἰόλης, ἦγησα- 

/ / - « δι 2 / ο) / µένη βέλτιον εἶναι ἃ παρῄνεσεν ἀνύεσθαι, ἐπιτίθεται 
7 αὐτῷ καί, οἷον δὴ πέφυκε τὸ τῶν γυναικῶν αἱμύλον 
καὶ πανοῦργον, οὐ πρότερον ἀνῆκε πρὶν ἢ ἔπεισεν 
αὐτὸν τὰ μὲν παραμυθουµένη' καὶ φάσκουσα ἐκεί- 

/ ϱ/ λ .ν Ἡ ” νου κήδεσθαι ὅπως μὴ κακοπαθῇ γυμνὸς τοῦ 
- Ν - / ς / ς / ” χειμῶνος καὶ τοῦ θέρους ὁμοίως ὑπομένων ἐν τῷ 

δέρµατι τοῦ λέοντος, τὸ μὲν δέρµα ἀποθέσθαι, 
μ Δ 2 - ς / [ο 3/ Δ Γον 

στολὴν δὲ ἀναλαβεῖν ὁμοίαν τοῖς ἄλλοις. καὶ τοῦτο 
δὴ ἦν ὁ λεγόμενος τῆς Δηιανείρας χιτών, ὃν ἐνέδυ 
ὁ ᾿Ἡρακλῆς. ς 

8 Αμα δὲ τῇ στολῇ καὶ τὴν ἄλλην δίαιταν ἐποίησεν 
αὐτὸν μεταβαλεῖν, ἐπὶ τε στρωμάτων καθεύδοντα 

Δ Δ - Δ / σα δα καὶ μὴ θυραυλοῦνγτα τὰ πολλά, ὥσπερ εἰώθει 
-- .. « / πρότερον, μηδὲ αὐτουργοῦντα μηδὲ τροφῇῃ ὁμοίᾳ 

χρώμενον, ἀλλὰ σίτω τε ἐκπεπονημένωῳ καὶ ὄψῳ 
- η 

καὶ οἴνω ἠδεῖ καὶ ὅσα δὴ τούτοις ἑπόμενά ἐστιν. ἐκ 
-- - ο ω ε) 

δὲ τῆς µεταβολῆς ταύτης, ὥσπερ ἦν, οἶμαι, ἀναγ- 
καῖον, εἰς ἀσθένειαν καὶ µαλακίαν ἐμπεσὼν τοῦ 

ς « 

σώματος καὶ ἠἡγησάμενος μηκέτ᾽ εἶναι ῥάδιον 
ς / -- 3 / ϱ) / 4 Ν 

ἀφάμενον τρυφῆς ἀποθέσθαι αὐτήν, οὕτως δὴ 
- σα 

ἐνέπρησεν αὗτόν, ἅμα μὲν κρεῖττον οἰόμενος ἀπηλ- 

1 Α{ἴετ παραμυθουµένη Πεῖδκε 5αβρεοῖς α Ίαουπα. 

1 Ώαιρηίετ ο ἴπε Κίπρ οἱ Οεεμα]ία. 
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ΤΗΕ, 9ΙΧΑΤΙΗΝΤΗ ΡΙΡΟΟΙΗΡΕ, 

Τ,αἴεν οἩ. π]σοη Γοϊαποίτα γασα]]ες ἴ]νο γνοτὰς ος ἴ]ε 
Οεπίαας, απά π]οη αἶςο ἨΠοτασ]ες αἷά ποῖ το]ακ αἱ αἲ] 
Ραἱ πιαᾶς απ ονεῃ Ιεπσί]μίου ΙΟΥΠΟΥ αναγ {γοπι Ποπιο 
---μῖς βπα] 1ουΥΠΕΥ. ἀπγίπς νυΠΙοἩ Ίο οαρίατοά ΟεελαΠα 
----ᾱπά πε ἵπ Γαοἳ Ίο ννας τεροτίεᾷ ἴο Ἠανο Ῥοσοπιθ 
επαπποιγας οἱ Το]. τμ] πο 1 Ῥοξίον ἴ]λαί ναῖ ἴ]ιε 
Οεπίααχ Ἠαά αἀνίςοα εἸιοι]ά Ὄο αοοοπιρ]σμες, «Πε 5εῖ 
ἴο νοτκ προῃπ Ἠοτασ]ες απᾶ---5οἩ ἴς ἴμο παίαχο οϐ 
{επια]ε γν]ο απά οππηῖης----Ἠο ἀῑά πο ἀοδὶςί απί1], 
ρατῖ]γ Ὦγ οοαχίπο απἆ σαγίπο ἴμαί «ο γίας απχίοιις 

αΡοιῖ Πίτα, ορ Ἡο οοπιο ἔὸ στίεΓ Ὦν Ρουρίσῖπα νηπίον 
αΠά 5ΠΠΙΠΠΕΥ αΠ/κο Ίπ σοῖης ο ησιούησα, Ὑεατίπσ ΟΠΙΥ 
Πὶς Ποη)ς «Κκίπ. «πε αἲ Ἰαςί Ῥοτεπαάσά Μίπι {ο 4οβ Όλο 
αἰΐπ απἆ ριῖ οἩ ἀγοςς Ἰ]κε ἴλαί οἳ οἴ]ον πποη. . Απα 
Ες, οἱ οοσςε, Ίνας νν]ιαῖ ἶς οα]]αὰ ο οΠΙτί οἱ Ὠοῖα- 
ποθίτα, νο Ηετασ]ος ριαῖ οη.3 

Βιαἱ αἶοπο ντ] Ες ἆγεςς, «ο ππαάε Πίτα «Παπσο 5 

πιοᾶε οἱ Πνίπο ἴπ σεποτα]., πον; εΙεερίπς ον Ρεάάίϊπς 
απά πο οαπιρίηςσ ἴπ ἴλο οροεπ {ου ἴ]λο πιοςί ρατῖ, α5 
γνας Ἠὶς {ογπιθγ οΙ5ἴΟΠ, ΠΟΥ Ἰαρουνίας ΙΙ Πὶς ον 
παπᾶς, που αδίης {πο απο {ους ας Γογιποτ]γ. Ραἳ ταἴ]ο 
εαῖπο σγαῖη πώτες οαγοΓι]]γ ρνερατοά απά Ε5Η απά 
ενγεεῖ γῖπε απά ἵπ [αοί νΠαϊΐενεν ρο65 ΙΙ ἴ]οςα 
Ώμπος. Εαῖ αξ απ οπἴοοπιο οἳ Ες «Ἠσαηρο, ας ας 

Ἱπενίταρ]ε πιεηπ]ςς, {α]ήπιο Ππῖο ννοακηοςς απ Πα ΡΡί- 
Ώρες ος Ρον. απ ΓΠϊπ]ίπς ἴ]αί, Πανίηςσ οπος αἀορίεά 
5ο -Ιπάπ]σοπος, Τῖ να πο Ίοήσεγ 685Υ ἴο αγ 1 αρίἀε, 
Ίο ἰΠεγείοτε εεί Πἰπιςε]ξ οπ Πτα, ποῖ οΠΙγ ῬΏεσααςο Πε 

Ρε]ενοας 1 Ῥοίίεν ἴο ο ἤ:εεᾶ {οπα 5ΙςἩ α [ο ας ἴλΠαί, 

5 Ἠσοτε Ὠ]ο ας αἰ]ουγγεὰ Ππιδε]{ {πε ἰπιοςί Ἰσεποςθ. Τη ἴ]πε 
Τγαε]ήπίαε--α5 ἀοιβρί]εςς αἶδο ἵπ ἴμε ἴα]ε οἳ Ατοηιιοσμιις--- 
Ἠετασ]ες 5 ποῖ 5αβ]εσῖεὰ ἴο ἴΠῖ5 Ίοπβ οοιγ5δε ος πιοτα] 5µαδΙοΠ. 
Τπε ς«Π!τί οξ Γεἴαπείτα αἱςο νγα5 οοΠπνεγεᾷ ἴο Πἶπα ΡΥ πιεδδεησεγ 
νυηῖ]α Ώε ἵνας 511] οἨ Πὶς ναγ Ἠοππε {τοπ Πὶ5 Ίοηρ δίαγ Ιπ 
Ἐπβροεα. 
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ΡΙΟ ΟΗΒΥΡΘΟΡΤΟΜ 

λάχθαι τοῦ τοιούτου βίου, ἅμα δὲ δυσχεραίνων ὅτι 
ἠνέσχετο τρυφῆς ἄψασθαι. 

χεις δὴ τὸν παρ) ἐμοῦ λόγον, ὁποῖον ἐγὼ 
ἠδυνάμην, ὑπὲρ τοῦ μύθου εἰπεῖν. 

ϱ ἸΚαὶ μὰ τὸν Δία οὐδαμῶς φαῦλος οὐδὲ ἀπίθανος 
δοκεῖ µοι εἶναι. καὶ οὐκ οἶδα ὅπως δοκεῖ µοι 
προσεοικέναι τὸ τῶν φιλοσόφων ἐνίων περὶ τοὺς 
λόγους ἁμῃγέπῃ. τῷ τῶν κοροπλάθων. καὶ γὰρ 
ἐκεῖνοι τύπον τινὰ παρέχοντες, ὁ ὁποῖον ἂν πηλὸν εἰς 
τοῦτον ἐμβάλωσιν, ὅμοιον τῷ τύπῳ τὸ εἶδος ἀπο- 
τελοῦσιν: καὶ τῶν φιλοσόφων ἤδη τινὲς τοιοῦτοι 
γεγόνασιν, ὥστε ὁποῖον ἂν μῦθον ἢ λόγον λάβωσιν 
ἕλκοντες καὶ πλάττοντες κατὰ τὴν αὑτῶν διάνοιαν 
ὠφέλιμον καὶ φιλοσοφίᾳ πρέποντα ἀπέδειξαν' οἷον 

10 δὴ µάλιστα ἀκούομεν Σωκράτη γενέσθαι. ἐκεῖνος 
γὰρ εἰς ἅπαντας δὴ, λόγους καὶ πάσας διατριβὰς 
κατῄει,' καὶ πρὸς ῥήτορας καὶ πρὸς σοφιστὰς καὶ 
πρὸς γεωμέτρας καὶ μουσικοὺς καὶ παιδοτρίβας 
καὶ τοὺς ἄλλους δημιουργούς, καὶ ἐν παλαίστραις 
καὶ ἐν συµποσίοις καὶ ἐν ἀγορᾷ οὐκ ἐκωλύετο ἐξ 
ἅπαντος τρόπου Φφιλοσοφεῖν κἀὶ προτρέπειν ἐπ᾽ 
ἀρετὴν τοὺς συνόντας, οὐκ ἰδίαν εἰσφέρων ὑπόθεσιν 
οὐδὲ πρόβλημα ἐσκεμμένον, ἀλλ᾽ ἀεὶ τῇ παρούσῃ 
χρώμενος καὶ ταύτην προσάγων πρὸς φιλοσοφίαν. 

1 κατῄει] καθίει Τ,οῬες]. 

1 ϱοπίταςί να ἰπῖς Τγαε]λήπίαε Ἰδθ6-ἼΤ1. 
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ΤΗΕ 2ΙΧΤΙΕΗΤΗ ΡΙΡ(ΟΟΙ ΒΡΕ 

Ῥιΐ αἷςο Ῥεοααςε Ὦο ἵνας ἀῑςίγοςςεα ἴλαί Ἡε Ἰαᾶά 
αἸ]ονγεᾶ Πϊπιςε]{ {ο ἴακε πρ α Π[ε οἱ Ἰαχτγ.ἳ 

2ο ἴπετε γοι Ἠανο πιγ τεαςοπίπσ, 51Ο ας ΤΙ ανα 
Ῥεεπ αΡ]ε ἴο οχρτεςς Πζ, τεσατάίπο ἴπε τηγ{Η. 

Ίπί. Απᾶα., Ὦγ ἨΗεανεῃ, 1{ 5εαεπῃς ἴο πε ποῖ αἲ αἲ] α 
Ραά οπε ου αποοηνἰποίπσ εἰϊμεν. Απά 5οππεπονν ΟΥ 
οἴπεν 1 Ἰανε ἴΠε {οε]πο ἴλαῖ ἴλμε πιείποᾶά οῇἩ 5οπιο 
Ρμήοξορῃενς ἵπ ἀθα]πο να ἰλμεῖτ αγραπιεηῖς τε- 
«επηρ]ες ἵπ α γναγ ἴλαί οϐ ἴμε πιακενς οϐ Πσατίπες. 
Έου ἴποςο οτα[ἵσπιεπ Ρτοᾶισε α που], απά πλαίενοεν 

εἶαγ ἴπεγ ριαῖ Ιπῖο θΠίς ἴπεγ τεπάἆογ Ἰ]κο το ἴπε πιοι]ά 
ἵπ Έογπι: απά 5οπηε οΕ ἴμε ΡΗΙΙΟςορΠετς ἑγε ποὺ Ἠανε 
Ῥτονεά κε ἐ]λαί, ντἩ ἴ]ο τος]ὲ ἐΠαῖ, νλαϊίαονεν πγΤἩ 
ου 5ἴοςγ ἴπεγ ἴαλκε ἵπ Ἰαπά, ὮΥ Γἑεατίης {{ ἴο Ρρίεοες απά 
που]άίπο 1ὲ το εἰς Πείγ {απογ ἴλεγ τεπᾶεν 1 Ῥεπε- 
Ποῖα] απά ςαἱτοά Το ΡΙΙΙοςοΡΏγ. ιο 5ογί οἱ ΡΗΙΙοςορ]ου 
ἵη [αοἳ ἴλπαί Δοοταῖες ἵπ ραγίοσ]αχ Ῥτονες {ο Ῥε, ας γε 
ατα ἴο]ά. Έον Ξοοταῖες ΙἹπάεεςᾶ επἰοτες ἴ]ε Ηςίς ἵπ αἲ] 
Κἰπάς οἱ ατραππεηῖς απ αἲ] ςοτῖς οἱ ]οοίατες---αραἰπςί 
οΓαἴΟΥ5. 5ορΗ!ςίς, σεοπιεϊἰτίοίαηΏς, πηαςίοίαης, αἴῃ]εῖίο 
ἴταῖηποδνς, απ α]] ἴπο οἴμεν ογαξἵσπιοπ-- απᾶα, κ ηείμεν 
ἵπ Ῥα]αοεείτα ου Αγπιροδίαπη οὗ πιαχγκεῖ-ρ]ασς, ηε γνας 
ποῖ Ῥγενεπῖεά ἵπ αηπγ ναγ αἲ αἱ ἔγοπι Ρ]γίηρ Ες 
οα]]πο ας ΡΗΙ]ο5ορ/ον ου {Γοπα ἱππρε]]ίπρ {ονγατα νυίτίαε 
ἴλοςαο νο Ὕγετε νϊ Ἠίπα, ποῖ Ὦγ Ιπίτοάιοίηπρ ΑΠΥ 
τορίο οἱ Πὶς ο/η ΟΥ αΠΥ Ργεοοποεῖνοά ρτοβ]επα, Ῥαἱ 
ταῖηενχ Ὦγ οοπβίςεπί]γ επιρ]ογίπσ ἴλμε ἱορίο αἲ Παπά 
απά αρρ]γίηρ 1ὲ {ο ΡΠΙΙΟ5ορΏγ. 
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Ἠε]]αβ. 94.96 

ΟοτΙπίΠίαἩΒ, οπ66 Ῥρτο-επϊπεηί ἵπ 
Παβδσο, 16.16: ρα ἆονπτῃ 
{νταπηΙθ»δ, δια. : Ἠρεταίεά 
Ἠσ]]ας ἴτοπα τι]ο οἳ ΑίΠοη5 απ 
Βρατία, 18.17: 5επί 400 5οΙά1θΓς 
{ο ΤΠογπιοργ]ας, 18.18: Όπείτ 
ἀοαᾶ αἲ Βαἰαπῖ5δ Ἠοποιτεά Ὦγν 
ορίίαρη οἳ  Ῥϊπιοπίάθ6ς, α{9ίά. : 
{τοσα ΒΙοἳ]γ, 20.19: ρανε τεῖιρο 
{ο ΠΙοπψβίς, τθία. 

Οταίθ», απ Ιπ{οτρτείετ οἳ Ἠοπιας, 
9506.1 

Οταθίπας, αποίεᾶ, 402.95 
60Τοςθδ18, Ῥα]ασο οἳ, 208.14 
ΟγοΙοΡΒ, εππρΙογεᾶ Ὦν ἩἨοππες, 

988.11 
ΟΥΡΡΕΙΙΙ5, Γα{Ποτ οἳ Ῥοτϊάπάστ, 4.1; 

Πα ΝΜΜΗ οἳ Ῥεαίεη ο], 195, 
η. 

Οντής, τι]εᾷ ῬογβίαπΒ, 404.44 

Ῥαθάα]ας, Ηἱ5 παϊτασπ]οις β{α{πθΒ, 
19.10: 12.11: Πὶς πΊπρς, 16.150: 
42,44 

Ῥατάαπς, τα]οά Ῥητνρίαης, 406.4 
Ῥατίῃς, Ρά]ασα οἳ, 208.14 

/ 
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Ῥεϊαπείῖτα, 5ίοτγ οἳ, 455.1: 4549: 
450544: 45θ.5:. ρϊῖνος ΒΗϊτυ {ο 
Ἠετασ]ος, 408. 

Ὦοἴποππθῃθς, [αίποτ οἳ ἄ9θΙοῃ, 
229.91 

ἨΏεῖοςες, τα]οᾷ Μεᾶος, 404.4 
Ῥε]ρῆϊ, δίαΐπο οἳ ἄοτρίας αἲ, 

20.395: ἀοδοτίεά Ὦν ιοδα]ί, 
94.96 

ἨΏοππείετ, 5Ιαπάρτες, 352.93 
Ῥοππείτίας οἳ Ῥπα]οετιπι, Π5 1500 

5ίαΐπ65 Ῥι]]οά ἆονπ Ὦν ΑίΠο- 
ΠΙ4Ἠ5. 9δ.41 

πιο τύπω Πΐ5 (τ]ρι{ε {ο ΗΟΠΙΕΓ, 
56.1 

Ῥιάγιπεϊαπα, αἲ ΜΠείας, 114.8 
Ῥ]ο, 5 Ῥουτ Πεα]ίῃ, 108.92: Πῖς5 

Βπαποῖα] αΠΠοι]{1ες, ἐθίά.: ἨΠῖ5 
οχί]ε, 110.52: Πδ 5ο, δια. : 
Ῥι5ν τοπονα(ῖῃπσ Ῥτηρα, 119.50. 
118.11: ρανεοβεποθ Ὦγ οοπΠΡαΤ- 
Ίης Ῥτηρα νι Ῥπιγτπα απᾶ 
οίΠετ ρτοραί οἰθίεδ, 118.11: εκ- 
Ἀβρεταίεά Ὦν ορροβδ[ιοπ αἲ 
Ῥτηρα, 118.15: ἍᾖἨΠἱ ἀθα]ῖησς 
ΓΠ Αρατησία, 125.16-126.18δ: 
ανατάοᾷ οἰΙΖοπ5δΠΙΡ Ὦν πΙαΠΥ 
61665, 150.25. πιαίετηα] σταπ- 
{αΐπετ απᾶά πποίἸετ ασοαι]τοά 
οἱΕΙΖεΠ5ΠΙΡ αἲ Αραπεία, 154.6: 
ΤΑ{Π6τ σταηπίεά οἱΖεΠΡΗΙΡ αἲ 
ΑΡρατηθία, {δίά.: ομϊ]άτεπ τορατά 
ΑΡραππεία αξ [αίπετίαπα, διά. : 
ας Ἱπῃιοπθία] Γτίεπας, 150.71: 
Πῖ5 5ρεθσῄπες ν]άεἰν Κποντ απᾶ 
ρατριεᾶ, 168δ.4 ἓ,: οπμαπσοθᾶά 
Ῥτοδίϊρο οἳ Ῥτηρα, ΙΤ4.1: οἶίθρ 
Ἠαδίτα(ἵοπςδ ἴτοπι ἄτεεκ Πὶξ- 
{οτυν, 1Τ6.3:. Πἱδ ἵαπιῖ]ν Ἠοι- 
οὐτεᾶ, 1921...  ἵπῆιπεηπςο οἳ 
σταπα[αΐποετ, 1945: ἁἀθο]ηποά 
ΠΙΆΠΥ Ἱπν]ίαίίοηπ5 {ο τοδίᾷα 
αρτοαά, 194.6:. ἀεσοπεά ἵπι- 
Ῥετία] Ἱπν]ιίαθίοη, 902.12: Πῖδ 
Ιπάερεπάσπί οοπάποῦ τοσατάἴπς 
Ῥοπιθίαπ, 206.15 Ι]Π6βθβ ῬΓθ- 
νοηίαᾷ νὶδι {ο Ἀετνα, 208.32: 
οΠΙΟΥ5 Ῥεποενο]επςο οἳ Τταίαη, 
208.ὀ:. αΏδίαϊης ἴοπι νοῦιης, 
916.90 ἓ,: Πἱ5δ Βπαποῖα] {ΤοιΡ]ες 
αἲθετ εχῖ]ε, 218.10: ῬρίαΠ5 Τογ 
Πηρτονίηςρ Ῥτηρα, 220.15 Π.: 
Πἱ5 ἰαίμοτ, 290.52 ἳ,: Πϊ5 σταπς- 
Τ4{Ποτ, 290.32 ἳ.: Πῖ5 Ιππετιί8ηοθ 
930.56: Πῖ5δ οοπᾶάποί α5 α οἰθίσεη, 

292.0-8:. Πἱ5 Ῥιβίπεβς ἀἆθα[ίηρς, 
994.85: να5δ σα]εά πισμθίηρα]θ, 
960.16: Πῖς Ηπαποῖα] {τοιβ]ες, 
906.51: Πὶςδ ΙπΙτπαον να Ττα- 
Ίαπ, 206.22: Πῖ5 Ρροτεοπα] Παβί{5, 
2τ0.55:. Πἱ5 Ροοτ Πεα]{ῃ, 280.8: 
ἄδο]πες οἰοοίοηῃ {ο  οᾖῇ]σε, 
206.15: ρϊθῖοὰ {Πο οΟΠΙΠΙΟΠΣ αἲ 
Ῥτιηρα, 914.39 ἓ,: Πἱ55οΠ, 910.50: 
Ἠϊ5 ἴαίπετ απά ρταπά[αίπες, 
918: ἨΠῖδ ἀορατίατο ἴτοπῃ 
Ῥτηρα, τθία.: 5 ΙΘαΤΙΕΞΞΠΘΒΣ 
{ουνατά ὨὈοτηϊθίαπ, 918.85: ΠΒ 
Το]αΙοἩΏς ν Πῖ5 8οη, 922.10: 
Πἱ5 πποτηϊηπσ τοιµ{ίπε, 939398. : 
τορθα{5 5Ρ66ΕΠ ἀθ]νετεά Ῥο[οτε 
{πο ἘΠΙΡΟΤΟΓ, 438.11 

Ῥ]οπιθάςς, αοοοπιραΠίθ5 Οάνβδεις 
{0 Τ6ΠΠΠΟΣ. 948.14 

Ῥ]οπγδίας 1, Πἱ5 5ίαΐιο ρτοβεγνας, 
29.01 

Ῥ]ϊοηπνδίας ΤΙ. {ἴοοκ τοῖήρε αί 
Οοτίπ{ῃ, 20.19 

ῬΙοηγδς, δίαίΐπες οἳ Ὠϊοπγβδίας Τ 
απ ΤΙ ννοτο αἰτὶριι{ες οἳ, 22.91: 
Ῥτορεπ]{οτ οἳ ΝΙ6αΕΔΗΣ, 102.8 

Ῥο]ιοῃπ, {νρῖβοά οοατάῖοεο απᾶ 
Ίονο οἳ ποίοτ]είγ, 990.14 

ὮῬο]ρΗΙΠΕ, τοδομεᾷ Ατίοῃ, 6.9 
Ῥοπαϊατ, ἀεβεά Ὦν Ῥ]ιο, 206.1 

8Πά 918.58 
ῬοτίαἨς, τα]εᾷ ὃν Ώοτις, 406.4 
Ῥοτίο, 3ροκεπ Ὦν α Ιμπιοαπίατ 

εηπνον αἲ ΒνΤαςΙΡο, 22.94 
Ῥοτμς. τα]οᾷ Ποτϊῖαπς, 406. 
Ὅταπηα, τον]ῖνα] οἳ, 426.11 
Ὀτιίϊάς, {Πείτ ννδάοτα, 900,8 
Ῥτγας, 418.2 

Ἠσγρί, Απιαβδίς, Κίπσ οἳ, 42.44: 
οοπαπετεᾷ Ὦν Ἠετασ]ες, 248.4 

Ἠρσγρίίαπςδ, {ἴπεῖτ αοσοοαπί οἳ 
Ατηαδίς, 42.44: αρροϊηίεα 
Ῥτϊεβίς {ο αἷά (πε Κίπᾳ, 200.7 

Ἐ]εππεηπίςδ, απῖίοεά Ὦν οοποοστᾷ, 
58.11: οπματασίετίζεά Ὦγν οοη- 
οοτᾶ, 140.95 

Ἐ]ςδ, αἱ]οά υπ ΟοτΙιπίπ απά 
Τηεβθ» αραϊηδί δρατία, 18.1Τ; 
Ἠϊρρίας οἳ, ὁτ2.1 

μας αθθίρα, Ῥαρ!] οἳ ΒγίΠαροτας, 
380.1 

ἘΠΙΡΕΤΟΤ (Ττα]απ), 99.94: Ἰείίετ 
ΊΤΟΠΙ, 119.65: Ἰανουτεά βπιγτπα, 

465 
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120.14: ΠϊςῬεπενόο]επσς, 192.150: 
498.11 

Ἐος, 5Ιαπάετοᾶ, 95.99 
Ἐραπηϊποπάα», ταῖξοά Τπεψῦας {ο 

Ῥτοιηπίποησα, 1Τ6.4:. Πῖ5 Ιασοπίς 
τοίοτί, 118.52: Ῥτοισπί Ῥοοοίία 
Ίπίο απο νι Τπορες, 250.15: 
ονετίµτονν δρατίαης, 208.5: Πῖ5 
το]αθίοἩς νπ(ν νδίδ. αθίί.ς 
Ῥεπο[ασίοτ οἳ Έπεβαῃς, 298.6 

Ἔρποαβθ, {Πποαῖτ Ἱηρίτισίίοι, 994.85 
ἘρΠεξῃς, 90.47: ἴοπιριοε οἳ Ατ- 

{επί αἲ. 1169: Τ1δ.11: ΕΙτίι- 
Ῥρ]ασε οἳ Ἠετασ]είθας, 950.1 

ἘΡΠοΟΤΕ. βηροτίοτ ἵπ Ῥργιάσησθ, 
915.11: Οποῖτ αα{Ποτῖν ονοτ {1ο 
Κίπρ», 406.606: οδίαβρΗΣῃεά Ίτπ 
τοῖσῃ οἳ ΤΠπεοροπιρις. ἰδία. : 
ΚΙΙεάΙ Ῥαιραπίαςξ, 1δβίΙ.: Ἅᾖτθ- 
σαΠεά Ασοριαϊς ἴτοπ Αρία, 
406.7 : 

ἘΙΠΙαΕΙ5Σ, 948.15 - 
ἘΙΡΗΤΑΠΟΣ, ΠΙΡ 5ίαΐπε οἳ Ηερ[μαεξ- 

{45, 40.49 
Ἐπτίρίάςες, Πῖ5 ΠΙπούαπεῖα αποίεᾶ, 

44.460:  απαοίτεᾶ, ὁὀ26.ἱ απα 
948.195: τοριποδύ ἁταπιαθςί, 
998.2:. οοππρείζεά νι ΒορΠο- 
οἹοξ. Ῥας πο νι Αθδοην]ς, 
940.39: οοπιρατθᾶ νι ΑΘΡΟἨΥΊΙ5 
απά ΒΟΡΠΟΟΙΘΡ ἴῃ 15 ΕΡ]ιοσίείο», 
940.4-252.1τς Ἱππίαίεα ἨΗοπιος, 
9455 απᾶ 948.1ὸ Τ.: Πἱ5 οποτιιξ 
σοπιρατεά νΙΓΠ ἐαί οἳ Αεβον- 
115. 942.61, ΠΠ Βασαοῖϊίν 246.11: 
{πε Ῥριου οἳ Πῖδ ΟὈ)οσείο», 
946.11 - 248.14: ΠΠ Ιίετατν 
απα Πίος βΗτηππατίσεᾶ, 948.14: 
950,15: ΠΡ οποτις οἳ Τοπία, 
{βίᾶ.: 950.16: Πἱ5 Ἱντίος, 952.17 

Ἐπτγραίςθς, 944.09 απᾶ π. ὁ 
Ἐπίπνρήτο, ἵπ Ῥοσταβίο ἀἱα]οριο, 

98δ8.12 
Ἠπκίπεο Ῥεα, 248.4 

Έοκ απᾶ Οα]ς, ΤαβΙε οἳ, 264.20 

ἄοΐοπ, 5οπ οἳ ΏσεΙποπιεΠθΒ, Ἠΐ5 
5ίαΐπο Ῥτεδοτνεᾶ, 92.51 

(είαθ, οπθιηῖες οἳ Ῥτηρα, 218.5 
ἀοαίβ, ΈΠατο ραδίιτο νη{ῃ 5ΠεεΡ, 

144.41: τοδεηπί θα Πεγάβπιεῃ, 
294.9 

(οτρῖα», Πἱ5 σο]ᾶ βίαΐπε αἲ Ώε]ρῃ!, 

406 

96.28: Ῥορι]ατ 5ορΗ]δί, ὀτ2,1 7 
ἵπ Ῥοοσταξῖο ἀἱα]οσμιε, 988.139 

οτεαί Κῑπς, αἲννατ ντι Ασορια μις, 
406.72 

ἄτοεσαο, πιοτο ίπαπ 
Ἠοπῃο, 95,94 

ἄτοθΚκς, ἴπο]ῖπο {ονψατὰ ἨοπΙβη 
ΜΑΥΕ, 24.25: 89.48δ: 96.1 

Ἠαςθς, νὶδι(οά Ὃν Ἠετασ]ες, 248. 
Ἠατπος1μς, Πῖ5 δέαΐθπε οαττ]εά οϐ 

ΤΤΟΠΙ Α{ΠΕΗΡ {ο Ρετεῖα, 38.81 
ἨατποἨγ, Ἰπνοκεά, 102.85 
Ἠθρανοεῃμς, οπατασθετίχεὰ Ὦν σοή- 

σοτὰ απά βο][-οοπίτοί, 140.95 
Ἠοσαίαθαςδ, παππσοᾶ ΠΙπΠΙΡΕΙΕ 1π Πῖ5 

υπΙαηςς, 264.9 
Ἠεοοίοτ, αἰπιοδς Ῥήτποά {πο πανα] 

βίαΐζϊοῃ, 946.10: να]οατ οἳ, 
362.Τ: 994.19 

Ἠοοπρα, ναϊῖπσς οἳ, 365,7 
Ἠερίας, {αισης ΡΠεϊάῖας, 980.1 
Ἠο]αεπας, σΙεοᾷ ἴπ ΡτορΠεογ, 342.32 
Ἠο]ίσοπ, Ηορῖοα {επάσά ΠοσκΣ οἩ, 

980.1 
Ἠε[πς, νίοά νι Ῥορείάοιπ ΤΟΓ 

ΙοτάδΠίρ οἳ Οοτιπία, 12.11: 
αΠοθεά Τδππηιις οἳ Οοτῖπίῃ το 
Ῥοβοίάοῃ, 14.19 

Ἠσο]ας, ΟοτΙπζ] {πο ἵ" Ῥτοπιοπαᾶςα 
οἳ, δν. Οονπι  Ῥοῦ Ῥρτον 
απά 5ίετη οἳ,' 94.96: Ἱεὰ Ὦν 
Ῥατδαπῖας, 406.6 

Ἠοε]μεῃ, τα]εά ἨΗσο]επα», 404. 
Ἠε]]εῃας, ΡΓΙΡ4ΠΣ .Τε, 250.8 
Ἠεο]εξροπί, ἀοππϊπαίοά Ὦν Μνί- 

Ιοπᾶ, 220.19 
Ἠερπαεδίας, ΠΡ 

ΑίΠπεπα, ὁ2.95: 
ἘΙΡΗΤΑΠΟΤ, 40.43 

μη Πο]ᾶ5 ΑΤΡΟΣ αξ Πο ἁοπιαίῃ, 
1512 

Ἠοτασ]αεῖάας, τα]οά Ίοηρ ἵπ Ταςς- 
4αθ6πΠοΠ, 406.5: 406.6 

Ἠετασ]εῖίάθ», ἨΠοπουτεᾷ ἩἨοππος, 
956. 1 

Ἠετασ]αῖθας, οἰαϊπιοά {ο Ῥο βο][- 
{ααρης, 98δ0.1 ϐ, 

Ἠσταοίθβ, νοή {πε τοιρῃ-απά- 
{άΠΙΡΙ6 αἲ ΙδίΠπιίαπ «ατῃθ, 
14.14: Ἰοαπᾶετ οἳ Ἀϊσααεα, 
105.85: ἀεβρίίο Π5 οοπαποδίᾳ, 
5δηρ]εοί {ο αποίµοτ, 948.4:. ια 
Ῥον) οἳ, 950.15: ἄθιρ ος πια- 
οήπα ἵπ ἴπαε ΕΛἠΙοσίείες, 905,11: 

Ποπ 1οιΙ5 

ππίοἨ νι 
Πὶ5 Ρίαΐίτο ὮΥ 
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: ρεσιϊ]οά Ὦν Ὠεϊαποεῖτα, 152.15 
Ἠ]5 οοπιραί (η ἴπο Οαεπίατς, 
404 ὁ: 1419θ.4: σον ἈΝεδεις, 
400.50: οαρίατοά  Οσσμα[Πα, 
405.06: τουοῖνοᾶ δηϊτί ΤΤτοπ 
Ῥεϊαποίτα, 4508δ.7: ΠΠ ε5ειῖ- 
ΙπηΠΠΟΙα Ίο, 4058.8 

Ἠεταθιτῃ, οἳ {Π6 Βαπηίαης, 114.85 
Ἠετα]ά», ρτου]αϊά Ῥθαςσο, 66.185: 

επ]ον Ἱτππτηππϊτν, {ρα 
Ἠετοάοίας, νὶδιέοεά ΟοτΙπ{ῃ, δ.τ: 

Τα]518εά αοσοαπ{ οἳ Δαείπιαπ{ς 
αἲ βα]ατηῖς, 10.7: 185.18: παπιεᾷ 
ἨΙΠΙΒΕΙΓ Τη Πῖς «τησ, 964.9 

Ἠερίος, αποίεᾷ, 46.1: ἰααρί Ὦν 
ἌΠΠδε6»5 αξ ο {επάσά ΠοσΚκ5 οἨ 
Ἠε]σοῃ., 950.1 ἓ, 

ἨΙρραθίποῃ, Πῖ5 ορίίαρῃ, 96.99 
ἨΠιρρίας, οχρε]]εά τοπ ΑίΠεῃς Ὦν 

ΟοτΙπ{α, 106.16: 16.17 
Ἠϊρρίας οἳ Ες, α ρορι]ατ 5ορΗ15έ, 

9Τ2.1 
Ἠοππετ, α πια Ῥθδσσατ οατηῖησ 

πνεπίγ-Βνο ἀἆτασμπας, 950.05: 
ἨΠοιπςθ ΠΠΚΠΟΥΥΠ, {βία.: ΠΠ 
Κποντν Ὦν αἱ, ρία.: 250.60: 
οοπηρατθά ὉΙί ΑΡροο, {ΡίΙ.: 
{(πτοιση Πρ5 οἳ Ο4γββεις ἆς6- 
οἶατες Πῖ5 Ίονο οἳ παίῖνο Ἰαπᾶ, 
205.06:  2960.4: Ἱπιιίαιεάα Ὦν 
Ἐπτ]ρίάες, 945.505 απά 948.19: 
Πας Αίπεπα ἀϊξδσαίδο Οάναςαις, 
948.19: Ῥρταϊδεᾶ ὉὮν Ῥοσπιο- 
οτί, 906.11: δαιάἷεά Ὦν {πε 
οτιῖος. ἐβία.: αἀπι]τοα Ὃν Ρ]αΐο 
τί οτΙθ{οῖσεά ἴοτ Πῖξ πΙιψ{ΠποΙοςγ, 
Ῥοθ.οτ  (πθοτίε αβροπί ἨΠὶ5 
ΠΙΥ{Η5, 95δ.ὸ; ἀἴδοιξδδεα Ὦν 
Ζεπο, 9308. ἴ,: 5 Ιπουπείς- 
{οηοῖος τοσοπο]]εά Ὦν Ζοπο απά 
οίμετς, 9600.5: Πῖ5 Ῥοδέϊο ΏοννεΓ 
Ῥταϊςσεα Ὦν Ῥιαΐο, ἰθία.: εαᾱ- 
τηΙτος Ὃν Ρ]αΐο, 962.6:. Πἱ5 ἴατ- 
τοαοΠῖησ Ιπβπεποο, 962.6-264.8δ: 
Π15 ροείτν {ταπρδ]αίεά απά 5απς 
ἵπ Τπαάῖα, ὀθ695.Τ: 5ΣΙΤρ855εά 
ΒΙΤΘΠΣ5 απά ΟτρῄθΙς, τρία. Πῖς 
ἨΙΠ6 ἨΠεατά Ὦν ῬατρατίαΠς 
Ισηοταπί οἳ 155 τπραπίης, 964.85: 
Πῖς ᾖἰοτθθιᾶε απά πιορδίγ, 
3649 ἓ,: Πδ ντιίησς Ῥεπεβοία] 
απά αδεῖα], 966.11: Πἱ5 Ἱάθα οἳ 
ΚΙπσδΠϊΡ, 966.11 ἓ.: Π5 ρτ!ναία 
ΗΤο οΡβοΙτε, 98δ2.2: ἴΘασπετ οἳ 
ΒΟοστα{ε5, 98δ2.5: α Ῥοεί μ(η- 

οι ἃ ρου, 984,60: 
ν( ΑτοηιοσΙΙΣ απά Ῥίεβῖ- 
οπογΗς. αθία.: τοσεπέ αβοιε 
Ἠπηδε!!, 29586. Τ.: 5οογπεᾷ ας- 
απϊδΙιθῖοιπ οἳ νθαῃ, 9286.9: 
Ἱπ{οτοδίεά ἵπ Ἠπππαπ οοπάποξ, 
ρίά.: Πἱ5 5ἰπα]]ος, 9856.9-958.Π1: 
ανανξδ Ῥιτροδε[ΗΙ, 996.95: 
404.2:. 418.2:. αἷᾶά πο 5ρεα] 
αἲ ταπάοπ, 194.85: αποίεᾶ, 
10.9. 49.44. 194.209. 1825.8, 
190.1. 908.25, 995.16-17, 408.68, 
412.15. 418.1. 424.7 

Ἠοπον, 155 πιοαϊοῖπαΙ Ῥτοροθτ{ίες. 
454.8 

Ἠο”565. Τεοα απιϊσαΡ]ν ννξΠ σα{{]ο, 
144.481: τεδεπ{ Ἰσποτατιί ἀτίνετς, 
294.92 - 

Ἠνρετρο[ῃς, 919.95 
Ἠντίασις, ἴαίπετ οἳ Αξίας, 9951 

σοπιρατεᾶ 

ΠΠ, ἀἰδοιδδοαά Ὦν Ζοπο, 908.4: 
9586.7 

οαρίιτοά  Ὦν 
2458.4 - 408.8 

ἨἩντίατς, τα]εά ὃν ΡΠΙΗΡ, 296.4 
Ἰπάἶαης, αρροϊπίεὰ Ώτασμππατις {ο 

αἴά {πο Κκίπσ, ὀ00.Τ: (ταπδ]αζεά 
απά δαησ Ῥοείτν οἳ ἩἨοπιαες, 
905.7:. αοαπαϊπίοα π(π οΠῖοε 
οΠαταο{οτς οἳ Γαα, ἱθία.: 964.8 

Το]ᾶ, 4558.6 
105, τεριίοά Ῥϊτίπρ]αςε οἳ Ἠοπῃος, 

ποί πνθ]] Κποννῃ, 250.50 
Ίτῃςδ, Ῥρί(οά ασαϊηδς Οἄνδρεις, 

504.19 
Ίραροτας, 18.1Τ 
Ἰβπιθηίας, αηρτν Ῥεζστδο Ρίροτς αἲ 

ΓΙΠΟΘΤΑΙ5 νγετο οα]]εά Παιϊδίς, 
904.12 

15{ἨπηίαηἩ, (Πο, 40.45 
15{ππηίαπ ἄαπιος, {πεῖτ ἤτεί ορίαῦ- 

Ἡξηπιθηί, 14.14: ἴπο νΙοίζοτς αἲ 
{πε Βτεί οε]ερταθίοἩ, 14.14 ἓ. 

Τ{ααηΠ «τΤοαθΚς, Ῥτοβροτθοά ΙΠάΘΓ 
ῬγίμασοτεαἨς, 208.6 

ΤίαΙγ, αΠεῃπς ἵπ, ἵνατ νι Ἀντα- 
6156, 20.20: Ποποιτ Ῥγίμα- 
6ΟΤᾶ5 αξ α ροᾶ, 250.5 

Ἰίμασα, Οά4γβ5εΙ5 Ίοηρς Τοτ, 202.6 

Ἠετασ]α», 

145οῇΠ, ΤΟΠ η] Άτσο αἲ ΤΕ{ἨππῖαΠ 
(1α1ΠΘΣ, 16.15 

ΚΙπρ᾽5 Εα15, 498.19 

46Τ 



ΙΝΡΕΧ 

Τιαοεάασπιοῃ, τα]οά Ὦν Ηετας]εῖ- 
αε, 406.50 

149Π65,. ἵπ Ἀοσταβο αἀἴα]οριο, 
388.12 

Τιαπηῖα, ἴαΐὶος οἳ, οπιρἰογοά ὮΥ 
ΠΙ1ΤΡΕΣ, 28δ8.11 

Παοζασηιρῖα, Ῥίαν οἳ Ειτίιρίάςς, 
αποζεᾶ, 44.46 

1,οΙπΠΙαἩΣ, οποτας οἳ 942: 
944.58: 250.15 

Τ.ΕΠΙΠΟΣ. 948.15: 440.32 
Ίεοτ οἳ Ῥα]ατηίς, νἰοθίτα οἳ ἴ]ε 

Τηϊτίν, 152.8 
Τιεοπ(1Πῖ, Ποίπο οἳ ἀοτρία», 9τ2.1 
1,.65805,. π]ίοά αππάετ ἨΜνίεπθ, 

220.19 
Ίμθγα, οοπαιετοά Ὦν Ἠετας]θ, 

248.44 
ἸμιοαπίαηἩ, Τανοιταβ]ν τεσεϊνες αἲ 

ΒΥΤΑΟΙΡΕ, 22.24 
Ίνεοιτα, νὶβδιτεά Ὦν 

420.11 
Ίγεοῃή, 998.22 
Τνάίαῃ, [αρ]ο οἳ {πα, 14.1 
1,ΥδἱοΙθ5, 998.22 
Τίς, ἀῑδοιριο οἳ Ενίιαροτας, 

998.505 

ΒΟΟΤΕί{6», 

Μασοάοπίαης, 96.1: 296. 
Μαστίπις, Ὠοεποίασίοτ οἳ Ῥτιηξα, 

260.17 
Μαρί, {ἰποαῖτ 

200,7 
Μασπορία, Ἠοπιο οἳ ΗΙΡΡάΕΠΙΟΠ, 

96.99 
{αγῃήΐρ», Ὠο]ιενοά Ὦν Ζεπο {ο Ὦοα 

Ἠοιποτίς, 958. 
Μαρίοτ οἳ {Πε (Α1π6, 94.94 Τ.: 

40.42 
Μεᾶς, τα]εὰ Ὦν Ώοἵοςθς, 404.4 
Με]αίις, αοσΙβετ οἳ ΒοοσΓαίθ», 

1852.9 
Μεποιαίδ, 54.40: ποῦ ΚΙΙεά Ῥν, 

Ῥαπάατας, 992.10 
Μοπο, ἵῃ δοσταθίςαἸα]οσια, 988.12: 

998.22 
Μοαίλγιππὂ, Ποπιθ οἳ Ατίοή, 4.1 
ΜΠάα», Πΐ5 ερίίαρῃ, 96.98 
ΜΠεβίαμς, Γιά γτπείατα οἳ, 114.85 : 
ΜίπΠοΟς, Ιαπποα Του Παβί]σα, 966.11: 

αβδοσίαίο απά ραρί οἳ 7ος, 
{φία.: Ετδί απά ρτεαίεξύ Κίπᾳ, 
Τμία. 

ΜΠτίιάα{ο8, 5ΗΙΥΠΑΠΙΕά ΠΙοΠΥΡΒΙΒ, 
8.6 

το]σίοις5 νρβάοπα, 
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ΜΗΠΙΠΗΙΗ5,. ἀεδοσοταίες βδίαΐζιε οἳ 
Ῥοβοίάο, 40.42: το]αβε]ς 5ία- 
{π65, τρία. 

ΝΤΗΞ65, πο Ἱηβρίταί(ίοι οἳ, 962,6 
ἈΊντ]ίαρα, οτἱσίπα] Παπποθ οἳ Αγα- 

πιοία, 128, Π. 1 
Μνιοπᾶὂ, ψονοτποά Ὦν ΡΙΕίαοΙΒ, 

8.6: Ιοαάετ5Πῖρ οἳ, 220.19 

ΝΑΠΡΗΗΣ, [αίπετ οἳ Ῥαϊαπιοάςς, 
446.58 . 

ΝΘΙΘΙΣ, νοη οπατὶοί ταςε αἲ Τ5{1- 
ΠΊΙάΠ (πάΠΙΕς, 16.14 « 

ΝΟοΠΙΘΡΙΕ, Ἱπνοκοες, 109.8:. Β(α{1θΒ 
οἳ, 190.14 

ΝδορίοΙθετη!ς, αοσοπαιραπ]ο Οάγε- 
565 ἵπ ΡΠΙοσίοίεδ, 990.10: 
Γα{εἆ {ο {ακο Ττογ. 1δίΙ.: δεπί 
{ο Ἱπίοτνϊῖενν ῬΠϊοσίείες, τθίά. : 
950.16 

Νετο, σο]άσηπ Ποπδο οἳ, 208.14. 
Ἀθγνα, 5Ποσςθοᾶς Ὠοπαϊίατ, 206.95: 

Γτιεπα οἳ Ὀϊο, ἐρία. 
ΝΘΒΡΙΕ, 5{οτυ οἳ, 459.11: 404.92: 

5ο]ο »τνῖνοτ οἳ οποοιπ{ετ νι 
Ἠστας]θ», 454.92: Ὠἱο0”5 νοτβΙοηῃ 
οἳ Πῖ5 5{ο0τΥ, 454.4-6 

ΝΘΡίΟς, 44.45: αἱανγς οοπβι]{εά 
Ὦν ΑΡΑΠΙΘΤΙΠΟΠ, 296.4: 994.19: 
ΑΡΑΙΠΕΤΙΠΟΠ”5 ΠΙΘΠ{ΟΥ, 408.8- 
410.09: οτάστ5 πηίατν τπθα- 
ΒΗΤΟΣ, 408.8 Ἐ,τ νήδορδ οἳ ἴ]α 
ΑΟΠαΘάΑΠΕ, 410.10: οεΠβιΙΤΘΡ 
ΑΡΑΠΙΘ6ΠΊΠΟΠ, 412.192: ΙΠΠΡΟΒΘΒ 
Ἠρανν Ῥροπα]ίν ΟΠ ΑΡΗΤΠΕΙΙΠΟΠ, 
415.14: ποῦ α Ρταρρατί, 418.2- 
490,0: νῖδποεα {ο Παπιβρ]ε 
ΑσαΠΙΘΙΗΠΟΠ απᾶ ΑΟΠΜΙΙΕ», 
424,1: ἨΠἱ5δ εἰοαπσπσο, 4248: 
Μΐ5 οἱοαισεπςσο Ῥἰζίετ {ο ΑςΟΠΤ]ες 
ΑΠά ΑσΑΠΙΘΠΙΠΟΗ, 4249: 426.10 

Ἀίσαρα, 00. απιρ]θίοις ἵπ ραρ]ίς 
ΜΝΟΤΚΕ, 256.19 

ΝϊσαεαηςΣ, 4ο ποῦ ἀἱβραίο ση 
ΝΙΕΟΠΙΕΚΙ4ΠΡ5 ΟΥεΓ 86. τὶσΠίς, 
68.22: ποίτ 0ἱε5 οἳ ΓΤιεπάΡΠΙΡ 
ντ ΝΙοοπιθεάίαης, τ0.22 ,; 
γη] Ῥτοβί Ὦν Ιτιοπάβμῖρ νι 
ΝΙοοππεαῖα, 86.41 ἓ, 

Νϊοοπησάίᾳα, πε οἳ, 60.1: 82.96: 
νι] ρτοΠβί Ὦν ΙτιοπάβηϊΙρ νηθ]ι 
ἈΝΐσαρα, 86.41 ἓ.: ααεῖνο ἵπ 
Ῥιβ]ο ΥΝΟΓΚΒ, 306.19: ΤΟΠΙΟΥΘΕΒ 
{ΟΠΙΡ5, 260.16 



ΙΝΡΕΧ 

ΝἱεοτηθαίαΠς, ἐῃαῖτ ἐἶος οἳ Γγίεπα- 
5ΠΤΡ νι Νίοαθαης, το.25 ἓ, 

Ναπια, αοαιαϊητεά νΙ ΡΠΙ]ο- 
εορ]ν οἳ Ῥνίπαροτας, 298.606: 
τα]εᾷ Ἐοπιαὴς, 406. 

Οάγεδεις, 
21815 
205.60: 

νιαη]Ιζοᾷ Ὦν 5ος, 
Ἠ]ξ Ἰοησίῃσ Τοτ ΤΠασα, 
Ῥή{οεά ασαϊηξί Ίτις, 

904.195: αερυμος Ῥμ[οσίείες οἳ 
ΊΤΘΑΡΟΠΣ, 9598.5: αξ ροτίταγοᾶ 
ολη Αεσο]ν 115, 940.5:. ἀθοθῖνεξ 
Ῥμῆοσίοίθς, 14, 95 ΤΊαΚΟς Τα]5ο 
τθροτί {ο Ῥ]]οσίοεος, 946.10: 
ΒΡΕΑΚ5 ῥτο]οσιε οἳ Ἠγὶρίά ος) 
/Ιοσίείος. 940.11: 948.15: αἲς- 
πι]ξεά Ὦν Αίπεπα, 948.19: 
948.14: 900.15: 900.16: 
994,19: βοοτπεᾷ Ὦν Απιοῦς, 
994.20 Τ.: πδεςί οἳ {6 ἄτοο]ςς, 
440.1:. οαπδεᾷ Ῥμήοσίείος {ο 
ρε ΤΙΔΤΟΟΠΘά, 445.59 

Οάνδσεν, κοιβςοᾶ Ὦν Ζεπο, 958.4: 
9δ6.7: 994.20 

ΟΙνπιρίαης, α ἴ6τπ οἳ αρρτοβα- 
Πο, 285.10 

ΟΙνπίπας, οαρίιτοά Ὦν ῬΠΙΠΡ, 
254.9 

ΟποµεξζαΣ, {πα ἀοπιαϊη οἳ Ῥορεῖ- 
4οἩπ, 14.192 

ΟΤΕΠΟΠΙΘΠΟΣ., ἀθβετίεά Ὦν υγεαΙ{. 
94.96 

ΟτΤρµ6Η5, οι νι {ο Ίντο αἲ 
15(ΠπιῖαΠπ «(α1ΠῃΠθ65. 14.14: ἨΠῖς 
οοπρ]εῦ οοπηππεπποταξῖῃπς Ατρο, 
16.15: 5ΙΤραβ586εὰ Ὦν Ηοτπετ, 
902.5 ἳ. 

Ῥαϊπίεα ῬοτοΠ, ἵπ ΑίΠΘΗΣ, 2605.1Τ 
Ῥα]αππεάες, 5οπ οἳ ΝαπιρΙας, 

446.8: 448.9 
Ῥαπάστς, ἐνρίβοα Μον, 309.15 1. 
ση {Πτοιση {πα ἔοησας, 
990.951 

“Ῥατίπεποῃι, 114.85: 286.2 
Ῥαΐαοεοῖοῃ, 944.9 
Ῥαμβαπῖα», 5οπ οἳ ΟἸεοπιρτοίς, 

τοσεη{ ἴοτ δοπ οἳ Τδοπί6ας, 
Κϊ]εά Ὦν ορῄοτ, 406.6 

Ῥεϊταεις, 956.132 
Ῥεϊτι(ποϊς, 418.32 
Ῥοϊβιρίταίας, Π5 ΓγταηἩγ, 6.4 Τ. 
Ῥε]οις, ποπ ἵπ υτοδί]ῖῃςσ αἲ Τ5{1- 

τηΙαΏ (ΤΠΕΣ, 14.14: Ἰαΐπετ οἳ 

ΑολΏϊ]ος, 425,6: πο α 5δορΗϊξς 
κο ΟΠείτοη, 454.52: 450.50 

Ῥο]ορίάας, ἨΙ5 αβδοσίαζίοι πα 
ῬΠΙΙΡ, 298.50 

Ῥο]ο)ρς, 405.1 
Ῥεπε]ορθ, 948.19: 

ΑπΙΠΟΙς, 996. 9 
οουτζεά Ὦν 

Ῥοτίαπασγ, ιο 5ασο, 4.1: Πεατς 
Ατίοη)5 5ίοτΥν. 6.5: Ἱπ]μοτίέοά 
Πῖ5 ένταΠΗΥ. 0.5” ᾿πποαπα]]εᾶ 
αξ Ῥοίῃ ἵνταπί απά 5α6Ρο, 8.6 

Ῥοτίο]εξ, Ῥεποαϊασίοτ οἳ ΑίΠΕΠΣ. 
ἀἰδοῖρ]ιο οἳ ΑπΠΑαΧαάσοΟΤα, 208.6: 
αἰἷᾶ ποί Πο]ᾶ οὔ]σεο οοπ6πποιδ]ν, 
992. 

Ῥοεγεαθις, ριρ]] οἳ Ζεπο απά ΙΠ{εΓ- 
Ῥτοίετ οἳ ΗΟοΠΠΕΤ, 960.50 

Ῥογρειξ, ἨΠὶ5 Ρίαΐπε ὃν νίμα- 
σοτας, 12.10 

Ῥοτεῖα, 5ίαΐέος οἳ Ἠατπιος πι απά 
Ατϊβίοροείίονπ π, ὁ8δ.41: 5 
Ῥ6ΘΙ5 οΠμαξδ{ίδεα, 44.45: Ῥ]απε 
ίτεο οἳ, 258.15 απᾶ 428.12: 
Κϊησ᾽5 Εατς, 425.12 

Ῥοτείαη ῬοτοΠ, αἲ Βρατία, 362.1Τ 
ῬοτβίαἨς, αρροίπ{εᾷ Μασί {ο αἰά 

{πο Κίπσ, ὀ900.:7: τι]εά Ὦν 
Οντας, 404.44 

Ῥπαδίποηή, ΠΟΠ ΠΠ α 6ΟΠΤΕΕΤ αἲ 
ΤΕ{ΠπΠΙαΠ (.ΤΠεΕ, 16.14 

Ῥμα]εταπι, Ὠοεππείτίας οἳ, 98.1 
Ῥ]μοϊαῖαξ, ραρί] οἳ Ἠερῖας, 980,1 
Ῥ]μοπεῖϊ5, βίαίπε5 οἳ ἸΙαᾷςδ ἴτοπι, 

40.49 
Ῥποτοσνφάθς, {δασπετ οἳ Ἐνίμα- 

5οτα», 980.1 
ῬΠΠϊρ, Ἠϊ5 δίαΐίπο ἀἰξδποποπτες, 

958.41: Πῖ5 {τεαίπηπεηί οἳ ΑίΠοης., 
ἐν, ΠΙ5 ἀαϊβσαίίοἨ, 40.41: α 
Ιτιοπα οἳ ΑτίκέοΏ]ο, οσ4 9 : 
οησασοᾶά Ατὶξδίοί]ο {ο {ἴθασῃ 
Α]οχαπάετ, 296.4:. Πορίασο αἲ 
ΤΠεβρος, 298.5:. αββοοϊα{εα πΙ{ῃ 
Ῥε]ορίάαδ. ἐθίά.; οΏβετνεᾶ Ἐρα- 
πΙΙποπᾶα5, ἰδία.: Δδαρετίοτ {ο 
Ὃ ο Κίπρ οἳ Μασεάοπία, 
τδῖ 

. Ῥμή]οσθοίες, οἱ ἱοίδπα οἳ Ἠ]5 5έοτγ 
αξ {ο]ά Ὦν ΑΘΞΟΠΝΙΙΒ, ΒορΡΠοΟσΙα», 
απᾶ Ἐτιτίρίάθς, 989δ8.1-255.1Τ: 
ἀορτῖνεᾶ οἳ πθαροΠπς ὃν Ονε- 
δεις, 998δ.2: 945.46: ὁ48.1ὸ: 
950.15: 950.16: 445.2: 4454: 
ΒΟΠ ΟΙ ΡοεαΝδ. 442.5 

ῬΠΠΟΒΟΡΠεΤΕ, ἀανοίεᾶᾷ {ο ρτοβ]θτα 
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ΙΝΡΕΗΣ 

οτη]ίης, 2096.ὀ: 904.19: οοπ- 
Ῥρατεὰ {ο οοτορ]αξί», 460.09 

ῬΠΟΙΙΒ, οανε οἳ, 404.9 
Ῥητγρίαης, τα]εά Ὦν Ῥατάασπις, 

406.48: 442. 6ΠΙΡΑΞΑΥ ἴτοπῃ, 
4454 

Ῥμτνηπᾶδ, Ἰετ δίαΐίπο αἲ Ὠο]ρηί, 
28.28 

Ῥηίλία, Ἠοπιθ οἳ ΑΟΠΙΙ165, 494.92 
Ῥπήασιας, Πῖ5 αράϊἰσοαθίοη, 8.6 απά 

σ Π, 
Ῥ]απείς, πεῖτ Ῥεμανίοιτ (οιατᾶ 

0Π86 αποίΠες, 142.98 
Ῥ]αΐίαεα, Ῥαΐ{]ο οἳ, 406.6 
Ῥ]αΐο, 5ἰαπάστεᾶ, 90.35: οἵσεπ 

πιθηθίοπεά Ἠοππετ, 906.95: ας- 
πη]γεᾷ Ἡ οππεΓ’5 οΠΑΓΠΙ απᾶ ρταςθ 
Ῥαῦς οτι ΙοΙτεᾷ Ἠἱ5 πινψ{µοΙοςγ, 
τθία.; Ῥταϊδεα ΗοπιοΓ΄5 Ῥοψοτ, 
960.56 

Ῥοάατριξδ, Ἰοτβο οἳ ἨΙρΡΡασπιοῃ, 
960.99 

Ῥοεα», ἴαΐμετ οἳ Ῥ]]οσίείας, 445.50 
Ῥομ(]σα] 01185, ἀθοτιεᾶ ὃν Ῥϊο, 

21499 
Ῥο]αά5, Ῥορα]ατ ΒορΗΙδί, ὀτ2.1: ἵηπ 

Ῥοοταθῖς ἀἴα]ορια, 988.12 
Ῥο]γο]αεΒ, 5 βίαΐπο οἳ ΑΙοαΙρίαάς», 

98.40 
Ῥο]νάαππα»ς, 

994.19 
Ῥο]ψνάσισθδ, ποη ἵπ Ῥοχίηρ αἲ 

1β0ππίαΠ (ΠΙΘΒ, 14.14 
Ῥο]νρποίιαδ, Ῥαρί οἳ Πῖ5 Γαίματ 

ΑΡσΙαοΡΠοΟΙ, 9580.1 
Ῥοβείάοι, νὶεὰ ντ ἨΗο]πιξ ἴοτ 

ΙοτάβηΙρ οἳ ΟοτΙπ{Ἡ. 12.11: πο]άξ 
ΟποΠεβίΙβ α5 ΠΡ ἀοππαίῃπ, 14.19: 
αοθ(οά Της οἳ ΟοτΙπίἩ ὮΥ 
Ἠεμιας, αθίά.: «Ατρο ἀεαϊσαίοα 
(ο, 16.15: βΙαπάοτεᾶ, 90.25: 
40.42 απά η. 1 

Ῥτίατη, 40.42: ἴῑε βαΠετίηρς οἳ, 
962,1: 905.15: Πἱβδ 80η Ηε[ε- 
ΠΠΙΒ, 442.2 

ῬτοσοπΠαβΙς, Ἠοπιε οἳ Ατίβίοας, 
44.460 

Ῥτοάίοιαξ, Ῥορι]αῦ βορΗϊδί, 2.1: 
1π Ῥοοτα(ς ἀἰα]οσιε, 988.12 

Ῥτοππδίποις, αβηίοπες Πιο ΓΤΟΠΙ 
οἷαγ, 42.44 απά η. 1 

Ῥτοργ]αεα, 114.85: 286.12 
Ῥταρα,  ἹπαλοίοΙ5 ροβίρ αἲ, 

παρ 1ο τς ἹπθΙπιαθεΙιν οσοή- 
ποσοίθά υπ Αραιηθία, 195.25, 

410 

(υρῖβαά Ῥρτιάεησα, 

195.021, 108.10: 18ε5 ἨΠατροιτ 
οἳ Αραπηοία, 196.90 απά 198.93: 
ἸοσαύίοἩτ οἳ, 196, π. 1: εις 
Ιααϊοῖα] ααζλοτίογ ονετ ποαϊσ]- 
Ῥοἱ15, 198.90: νε νψί 
Αγραπιοία, 105.02: 155 ΠΙρῃ τας, 
198δ.9:. ρῖνει {ο Ἱαπάαθίοι, 
956.355. ἹἸανίδῃ νι ἨοποΠτς, 
984.9 

Ῥτηδίας, Γοαπᾶετ οἳ Ῥτηρα, 260.17 
Ῥαρρίες, πείτ Γιο 8ἱ76 ὮῬΡΤε- 

ἁἰοίαεα, 260.15 
Ες 1π ἄτοθικ ατπιν αἲ παπα, 

Ῥγ]ις. Ίος οἳ Νοβίοτ, 4088: 
4909 

Ῥγ{μασογας, 5Ιαπάσταά, ο0.255 
ῃοά ΄ Ίτοπτ ἩΒΑΠΙΟ, 2560.5: 
Ποποιτεά αξ α ροᾶ, {δρία.; 
200.606: 998.05: Ἠὶξ ΡΠΙΠΟΡΒΟΡΗΥ 
Ἱπβπεποεά Ντα, 2098.6:. Ῥαρίὶ 
οἳ Ῥπετοσγάςς απᾶ {οασμετ οἳ 
Ἐπιρεάοσ]ες, 9δ0.1 

Ῥγίμασοτας ἴπο οδοπρίοτ, ΠΒ 
βίαΐιε οἳ Ῥοδγδεις, 192.10 

ῬγίμασοτθαἨς, Ῥεπαβίεά ΤίαΠαΠ 
ἄτεεΚ», 298.60 

ἨΠεξδας, 990.14 
ἨΠοςᾶθβ, ἴπα ἁοπιαϊπ οἳ ἨεΠις, 

12.12 
Ἡοπαή, οι] 1ναίο» ἄτοε]ς Βρεος] 
ΑΠ αγ». 24.25 

Ἠοπ]αῇς, 260.21: Ἰσποταηί, 40.45: 
Ῥοποβίοά Ὦν Να, 2908.6: 
τμ]αά ὃν Νάπα, 406.4 

Ίοιηπςθ, ὁλ,4: Τδ Ι4ΙΤΠΘΡ απᾶά 
Ῥοποενο]εησο, 108.909: 16 ψο]άεπ 
οοΙοηππαςςς, 265.17 

Ῥα]απαί5, Βο1οι”5 βίαίαο αἲ, 8δ.Τ: 
10,7: Οοτιπ(μῖαηξ τοβροηβίρ]ο 
{ος νΙοίοιν αἲ, 18.18 

ΡΑΠΙΙΗΣ, Ηοταθιιτῃ οἳ, 114.85 
ΡαΡΡΜΠΟ, αποίαᾶ, 44.47 
Ρατα1ςδ, νἰοίοτν οἳ ΑμοΡ]]αϊϊβ πθαῦ, 

400. 
ΒΟΠΟΟΙΒ, οι] θἱναίο α Ρον {ο ἴα]κε 

οἵποι δ1ᾷ6 ἵῃπ ἀοβαία, 958.29 
Ῥογ]μα, οπἹρΙιογοᾷ ὮΥ Ηοπιετ, 

9δδ,11 
Ρογ{ΠΙαΠΒ, οποτε Ὦν Ηοτασ]ος, 

248,4 
Ῥοπηϊταηϊς, 1180 οἳ, 208.24 
ΒΠεθρ, 3Πατε ραβίατο νι ροαί», 



ΓΙΝΡΕΣ 

14441: 
204.59 

ΒΙΡΥΙ, 5ἴηπσς οἳ Ῥοδείᾶάοῃ, Ἠε[ας, 
απά {6 ΤΕ(Πτπῖαπ ἄαπΠ1ες, 14.19 

Β]οΙ]ν, ἴτοοα Ὦν Οοτίπ{ῃ, 90.19: 
ΡΙομνεῖις παν πνθα] 6]ὰ ἔτΟΠΗ, 
ἐδία. : 

 παρσίαος, τν ερίίαρῃη Του Οοτίη- 
Εμίαη. ἀεαᾶ αἲ Ρα]ατηῖς, 18.185: 
ον οριίαρη ἴοτ Ααάθϊπαπίας, 
0.19 

ταβεπί Ῥαᾶά ἨΠετάβδππεῃ, 

ΒΙΤΘΗΣ, 5ΞΙΤΡΗΡΣΕᾷ Ὦψ Ἠοππος, 962. 
Ῥπηντηα, ᾖΙδ οὔϊβσε, 00.4Τ: 

118.11: ἴανουιτεά ον Ττα]αἨ, 
120.14 

ΒοσταίεΣ, 5Ιαπᾶάρτος, 90.25: ο)- 
Ῥοβεᾶ {πε Τηϊτίν, 182.5: Ῥριαΐέ {ο 
ἀθαίῃ, 182.9:. ΠϊΣ αοοιδαθῖοῃ, 
τθία.: Ἠϊ5 Ἠντηηῃ {ο ΑΡοϊϊιο απᾶ 
ΑτίθΠΙΙ5, 184.10: αἰπιοαα {ο 
Πηρτονθ, ῬοίἩπ γοιπσ απά ο]ᾶ, 
τθίᾶ.: οσῖνεηι αἃ ἨΠθατῖησ Ὦν 
Α{ΠΕΠΙάἨΣ, 186.12: Πῖξ ἀεαίῃπ 
ἀκαξέτοιις {ο Αέμεπίαης, ο ΡΟΓΙΕ 
999.85: ἨΠῖ5δ 8οοτη οἳ ὙοδαΙ{ῃ, 
τά: ἨΠϊ5 βοοϊαβϊΗίν, δια. : 
Ἠί5 5Πατρ {οησα6, ἐδία.; 1ες πο 
νπ]πσς, Ῥις Πῖ5 πγοτάς επάπτο, 
98Τ4.4: αἀπηίτεα Ὦν Βίο, 980.1: 
βιαϊεά 5 αίμετ” οαπα, 
982.95: αἃ ραρῖ οἳ Ηοπιετ απᾶ 
ποῦ οἳ Ατοπε]αϊ5, 85.5: Πῖς 
πιοᾶεςίν, 956.85: Πῖ5 γγοτᾷς Ῥτε- 
βοτνοᾶ Ὦυ οίπετς, τθία.:; Ἰπίετ- 
οδίοά ἵπ ΠΙπιαηΠ οοπαποῦ, τδία. : 
Ἠί5 15ο οἳ βρεο]βο πα ἰντά πα]ς ἴπ 
Πί5 ἀἴαίοσιες5 αἀάς Πνε]μποςς, 
988.15 .: αἰπαν5 ΡΙτροβε[], 
996.95 τορεαίεὰ ἵῃπ ΑΟαάΕΠΙΨ 
ψοτάς 5ροκεῃ ἵπ Ἰπεειπι απά 
νῖσθ Υεΐδε, 426.11: Πϊ5 νετ- 
εαν, 460.10 

ΒΟΙοΟΗΏ, ᾖἨῬεπεϊασῦοτ οἳ ΑίΠΕΠΕ, 
905.606: νὶειοὰ Οοτίπ{μ, Πεείπσ 
ἴΤοηπι Ῥοϊβιξίαίας, 6.4: οη{θ- 
{αἱποᾶ Ὦν Ῥοθτίαπάετ, δ.τ: ἨΠῖΒ 
Ῥτοπ7θ Ρίαίπο αἱ Ῥβα]απαῖς, ἐθίά. 

ΒορΗϊδίς, Ῥορι]ατ απά ῬΓΟΡΡΕΤΟΙ5 
Ῥας Ταθῖ]ο, ὀτ2.1: Πποῖτ πνοτάξ 
Ίανο ρετῖ5πεᾶ, 24.4 

ΒΟΡΠΟΟΙΘ65, {ορπιοξς ἁτατηαίῖδε, 
998.92: οοπιρείεά νψΙίῃ ΑεδοἩν- 
115 απά ΕπτρίάεΣ, ὁ50.15: 
σοπιρατεᾶ πΙ(Π ΑΘΡΟΗΥΊΗ5 απά 
Ῥπτίριάες ἵπ Πί5 Ρ/οσίείες, 

950.10-3505.1Τ:. ποβι(γ οἳ ΠΙ5 
οΠατασίετ», 950.16: 5 Ἰντῖςς, 
8095.1τ: ἨΠῖς ἰτοααϊτπεπί οἳ {πα 
Ῥεϊαπεῖτα 5{0ΤΥ, 402.1 

Βρατία, 26.26: Αρε5]αῇς, κίπσ οἳ, 
40.45: Ῥτοπιϊπεπσςο οἳ, 194.6: 
στον; στοαί {Πῃτοιση οτάετ]γ 
Ῥομανίοιτ, 200.11: 1615 Ῥετδῖαῃ 
Ῥοτο]. 265.1Τ: ονετίµμτονη Ὦν 
Ἠραππϊποπάαςξ, 298.50: αοσ]αϊππεα 
{Πε 5ορΗ!δίς, 219.11: ᾽400.6 

ΒρατίαηΣ, ορροξδεᾶ ὂν ΟοπΙπ{ῃ, 
18.17: αἲ ΤΠετπποργ]αε, 18.18: 
1οησΏί{ ΑίΠεπίαης ΤΟΥ ΡτΙΠΒΟΥ, 
τ2.24: 89.985: 919.1 

Βίαρεῖτα, α νί]ασα πεατ ΟΙνπίμς, 
204.9: τεδεζζ]εά Ὁν Ατὶδίοί]α, 
ἐνία.: απίππαβϊιεάα ἵῃπ ὨὈἱο’ 
αν, 956.11 

Βίαίπαςδ, {ἐπείτ Ἰαρεί5 αἰετοᾶ, 
98δ.40:. οἳ ΑΙοϊρίαᾶθς, 98.40: 
οἳ Παγπιοςἵας απᾶ Ατίριοσοϊζοπ, 
98δ.41: οἳ Ὠεπιοίτῖπις οἳ Ῥμα- 
Ἱεταπα, ἐδίά.: οἳ ΡΠΙΗΡ, δια. 

Βήοβίοποτα», οοπιρατθά Ι( Ἠο- 
ΠΊΕΥ, 9846 1. 

Β{ΥΤΙΡΠαΙΗ5, ἐπ ΤΑΤΙΗΕΘΤς οἳ, 2458.4 
ΒΤΤάἨΣ, {Ποδῖτ ἀθαίῃ 5οπ5ς, 6.2 
ΒΥΤάΟΠΡΑΠ5, οο]οπ]δές οι ΟοΟἵΙ- 

ΙΠίΠ, 90.20: ιαῖτ ἵνατς νε] 
ΟατίπαρΙϊπίαΏς, ἀδία.: τπε]τοᾷ 
4οὗνη 5ίαΐπες {ο ρτον]άς ΤΠΟΠΕΥ, 
20.21: Ποποίί ΟοτΙπ{ῃ, 22.93: 
ἨΟΠΟΙΤ α ΤπισαΠίαἩ ΤΟΥ εροα]ῖπα 
Ῥοτῖς, 22.24 

Ῥντασμδο, (τῖα]ὶ οἳ α κίαίπο αἲ, 
20.20: 20.29 

Ἁντία, οἶθῖο»5 οἳ, ασί]ναο ἵῃπ ραβρ]]ο 
ΜΟΓΚΣ, 256.159 

ΤαεΠαΤΗΠΙ, ΑΤΙΟΠ Ἰαπᾶςς αἱ, 4.9: 
Ατίοη)5 δίαίπε αἲ, 4.4 

Ῥα]αῇς. ἴαἴπετ οἳ Αἀταδέις, 405.1 
Ῥαπία]ας, 4051 
ΤαγΘΙΕΗΠΙ, ΑΤΙΟΠ αΠιαβδοᾷ ν/θα]{Π 

αῦ. 4.2 
Τατοι]ς,, 118.11: αοεῖνο ἵπ ραβ]ο 
Ὃ τς 500.16: Τ65 οοἸοππαςςς, 
202.17 

Τε]απιοτ, Ίο ν( {πε ἀἶξοις αἲ 
15(Ἠπηίαπ ἄαππος, 16.14 

Ῥε]εππαε]ς, 5πγρτίδεᾶ Απιοῇς, 
996.51 

Τεπεᾶος, ροίΐίετγ οἳ, 1Τ0.5 
Τμεβαης, Ῥγαΐξδεα Ἠεταςσ]ος Ῥαέ αιά 

π 4Τ1 



ΙΝΡΕΧ 

πο αἷά Ἠϊτα, 248.44: Ῥεπεβίεᾶά 
ὃν Εραπηϊποπᾶα, 2958.6 

Τποεβοας, αἨ]οά νι Οοτίπὰ απά 
ἘΗ5 αραϊηξς Ἑρατία, 1δ.ΙΤ: 
Ἠοτπθ οἳ Ἠραππϊποπάαξ, 1Τ6.4: 
ππ]ζος νυ{ῃ Ῥοοεοίία ὃν Ερατηϊ- 
ποπᾷα»ς, 220.19 

ΤΠαοροπαραςδ, Κἴπσ οἳ ρατία, 
ππάσοτ ὙποιΠ ορΠποταίο ερίας- 
Ἠδμεα, 406.6 

ΤΠοΓΠΙοΡΥΊΙαο, ᾿ ΟοτπίμίαἩπς αἲ, 
18.17 

ΤἨθδοιἱ5, Ποπ {πο οοπίεξδ Ἱπ 
ΑΤΠΙΟΙΤ αἲ Τβήππίαι «απΠεΣ, 
16.14: απ](οά Αοα νΝψΙίι 
Α{ΠΕΗΠΣ, 220.19 

Τποδρρίαςα, Ποπιθ οἳ Ῥητντιᾶ, 98.28: 
ΜΙΤΗΤΗΙΙΣ τοππονοά ΡΠΙΙΡ5 
5ίαΐιιο Τοπ, 40.492 

ΤΠεςρα]γ, ο υΠίοΠες οἳ, 205.8: 
420.2 

Τηαί15, πιοίπετ οἳ ΑοΠίος, 422.60: 
496.5 

Τηϊτίν, ἴπε, αἴίασκαεα Ὦψγ Ῥοοταίε», 
189.8 

Τητασϊας, εοπαιετοᾷ Ὦγ Ηετας]θ», 
248.4: 296.4 

ΤηταδνγτπασΒΙς. ἵπ Ῥοσταθῖο ἅῑα- 
Ίοσιιε, 988.12 

Τηππογαϊάεξ, παπιεᾷ ἨΙΠΙΞΕΙΕ ἵη 15 
ντηπσ», 964.09 ἓ, 

Ττα]ατπ, Ῥεπονο]επί (ογατά Ῥ]ο, 

208.52: Πῖδ σοποτοβῖίν {οπατά 
ΒΡΙΗΥΤΠα, 910. απά π. 5: ΥτῖθΒ 
ἵπ βαρροτί οἳ ἱπιρτονοιπποηίς αἲ 
Ῥτηρα, 208.1ὸ 

Ἐτοβᾶ, ἀοππϊπαίεά Ὦν Μν]επᾶ, 

Ττοίαης, οΠπἹΏαδΣΥ οἳ, 948.10: ᾱἱξδ- 
ἨΠοατίεποά Ῥοδσα15ο ῬαπάατιΒ 
ν]ο]αίες {τασα, 992.15 

Ἔτον, Ῥμήοσίείες οαττῖοά {ο, 
898.95: Ττδ {πτοπο Ῥρτοπιδεᾷ {ο 
Ῥμπ[οσζείες, 948.19: ἀοθδεϊπεά 
{ο Ῥαο {ακαεπ Ὦν ΝοαορίοΙεπιΙΒ 
απᾶ ῬΠϊοσίείες, 9σ0.15: 955.11: 
442.4: 444. 

Τγταπίς, πιὶδοοπαιιοί οἳ, 208.24 

Υατοπ!Σδ, ἨῬεπενο]επί {(οπατά 
Ῥτηρα, 2Τ4.1: νι Ῥτιρα, 
214.25 

Ζεπο, 248.2: 250.06: υπποίε οἩὐ 
Πα, Οάψδεεν, απᾶ Ἠατριες, 

"958.4 Ῥε]μονοά «ὨἨατριίες 
Ἠοπιρτίς, 1δίά.: τεοοποῖεᾷ ἵῃ- 
οοπβΙΞ{θησῖθε ἵπ Ηοπποστ, ὀ60.5 

Ζομ5, 5Ιαπάστεᾶ, 90.92: βίαζπθς οἳ 
ῬοβείάοἨ απᾶά ΡΠΠΙΡ αβοτῖρεά 
(ο, 40.45: απατάίαπ οἳ ΟΙ6ί65, 
105.8:. 125.15: Ἠἱ5 {επιρ]ε αἲ 
Ῥτηρα, 265.18: α πιοᾷςΙ οἳ 
κἱἰπρδηίρ, 966.11 {. 

22{μίεάί {πι 6λεαί βαν ὁγ Ἰ. ἃ Ἰ. ΟΓΑΚΚ, ΤΙΜΙΤΕΡ, Εαῑλόμηρὴ 



ΤΠΕ ΤΟΕΒ ΟΠ. ΑΡΘΡΙΟΑΙ, 

ΕΙΡΗΕΑΗΥ 

ΥΟΙ ΟΜΕΡ ΑΙΒΕΒΑΡΥ ΡΟΡΙΙΡΒΗΕΟΡ 

ΙΑΤΙΝ ΑῦΌΤΗΟΒΣ 

ΑΜΜΙΑΝΟΣ5 ΜΑΒΟΕΙΙΠΙΝΌΡ. ο. Ο. Βομο. 8 νοιν. 
(Νοἱ5. 1. απά ΤΠ. θπαά πυρ. γευίκεά.) 

ΑΡΟΙΕΗΙὈΌΣ. ΤΗΕ αΟοΙΡΕΝ Α55 (ΜΕΤΑΜΟΕΒ- 
ΡΗΟΘΕΙΣ). Ἠ. Αἀληρίοι (1666). Ἠενῖρεᾶ Ὦγ 3. (αθε- 
1εε. (θέ Ιπιρ.) 

5Τ,. ΑΓΟΟΣΤΙΝΕΗ, ΟΟΝΕΕΘΡΙΟΝ5 ΟΕ. ὮΥἩἨ. Νας 
(1091). 9 Ὑοἱδ. (Νο. Ι. θέ ἵπιρ., Υ οἱ. ΠΠ. δὲ ἵπιρ.) 

5Τ. ΑΌσὈῦ»ΤΊΙΝΕ, ΕΙ ΕΟΤΤΕΤΤΕΒ. ο. Η. Βαχίεν. 
ΑΙ ΘΟΝΙΓ5. Η. (. Ενε]γη Με, 9 Υοἱ. 
ΒΕΡΗΒΕ,. ὅ. Β. Ιζπµρ. 9 Νο]. 
ΒΟΕΤΗΙΟ5: ΤΗΑΟΤ5 Αν ΡΕ ΟΟΝΡΟΓΑΤΙΟΝΗΕ 
ΡΗΙΠΙΟΡΟΡΗΙΑΕ. ἈἘεν. Η. Ε. Βιεπψατὶ απ Ε. Κ. 
Ἐαπα. (41) ἵπιρ.) 

ΟΔΕΡΘΑΗ: ΟΙΥΙΙ, ἨΑΒ.. Α.Ο. Ρεδκεῖ. (44) Γπερ.) 
ΟΑΔΑΕΡΘΑΗ: Ο6σΑΙΙΙΟ ΨΑΠ. ἩΗ. Ὁ. Εἀάνατάς. (9 Γπερ.) 
Ο6ΟΑΤΟ ΑνΝΟ ΥΑΒΒΟ: ΡΕ ΒΕ ΕὉΞΤΙΟΑ. Η. Β. Αδὶι απά 

Ἠ). Ὦ. Ἡοορετ. (Απαᾶ ἵπιρ.) 
οΑΤΟΙΙ ΟΡ. Ε. ἩἨ. Οοτηί: ΤΙΒΟΙΓΙΤΟΣ. ο. Β. 

Ροδίραίΐε: ανν ΡΕΗΝΥΙάΠΙΟΝΜ ΥΕΝΕΒΙΡ. ὁ. Υ). 
Μαοκαϊ. (111 ἵπιρ.) 

οΕΙ,505: ΡΕ ΜΕΡΙΟΙΝΑ. ὮὙἨ. ϱ. Ὄρεησε. ὃ Υοἱς 
(Νο. 1. θπαᾶ ἴπιρ. γευἰεεᾶ.) 

ΟΙΟΕΒΟ: ΒΕΤΌΣΡ ανν ΟΒΑΤΟΒ. -ᾱ. ΙΤ, ΠΗεπάτίεκδοι 
Απᾶ ἩΗ. Μ, Ηιδρε!Ι. (Θπά Ιπιρ.) 

1 



ΤΗΒ. ΤΟΒΒ Ο1,ΑΞ5ΙΟΑΙ, ΙΙΒΕΛΕΥ 

ΟΙΟΡΒΒΟ: ΡΕ ἘΑΤΟ: ῬΑΒΑΡΟΣΑ ΘΤΟΙΟΟΒΟΌΜ: 
ΡΕ ΡΑΕΒΤΙΤΙΟΝΕ ΟΝΑΤΟΠΙΑ. ἩΗ. Πασκμαπα. (Λι 
Ὦε Οταΐοτο, οἱ. ΤΠ.) 

ΟΙΟΡΒΒΟ: ΡΕ ΕΙΝΙΡΒΟΡ. Ἡ. Βασεκμαπ. (Βτά Ίἵπιρ. 
γευίθε.) 

ΟΙΟΕΒΠΒΟ: ΡΕ ΝΑΤΙΌΠΑ ΡΗΟΒΟΜ ανν ΑΟΑΡΕΜΙΟΔ. 
Η. Πασμαπι. 

ΟΙΟΕΒΟ: ΡΕ, ΟΕΕΙΟΙΙΡ. Ὑα]ίετ Μή]εν. (4 [πιρ.) 
ΟοΟΙΟΡΒΝΟ: 8 ΟΒΑΤΟΝΕΗ. Ε. Ἠ. δαοη απἀ ΠΗ. 

Πασκματη. 9 Ψοἱς. 
ΟΙΟΕΒΟ: ΡΕ ΕΕΡΟΡΙΙΟΑ αΑνυ ΡΕ ΤΕαΙΒΟ. ΟΙι- 

ίοη λ. Κεγες. (2πᾶ πυρ.) 
ΟΙΟΕΒΒΟ: ΡΕ  ΘΕΝΕΟΓΡΟΤΗ, ΡΕ ΑΜΙΟΙΤΠΤΑ, ΡΗ 
ΡΙΝΥΙΝΑΤΙΟΝΕ. ὮἩἨ). Α. Εαἱσοποτ. (41 Γππρ.) 

οΙΟΕΒΠΟ: ΤΙΝ ΟΑΤΙΙΝΑΜ. ΡΠΟ ΜΌΠΗΚΑ, ΡΕπΟ 
ΦΙΤΙ1ΤΙΑ. ΡΕΒΟ ΕΡΤ,ΑΟΟΟ. Του Ε. Τιοτά. (Οπᾶ Ιπιρ. 
γευϊδεα. 

οΟΕΠΟ: ΤΕΤΤΕΗΣ ΤΟ ΑΤΤΙΟΞ. ΕΒΕ. Ο. Ἰπδίεαϊ, 
8 ο]. (Νο]. 1. θέ ἵπιρ., Νοἱ. ΠΠ. Ξγά ἵπιρ. απᾶὰ Υοἱ. 
11. οτά ἴπιρ.) 

0ΟΕΡΒΟ: ΤΕΤΤΕΗΣ ΤΟ ΠΙ5 ΕΒΙΗΝΡΑΟ. ἩΝ. ἄἰγπῃ 
ἨΠΠαπης. 3 νο. (Νοἱς. 1. απά ΠΠ. Όπα περ.) 

60Ο: ΡΗΠΙΡΡΙΟΡ. Ν.Ο. Α. Κετ,. (2πᾶ Γπιρ.) 
ΟΙΟΡΒΟ: ΡΠΟ ΑΠΟΗΙΑ. ΡΟΣΤ ΚΕΡΙΤΟΜ, ϱΡβ 
ΡΟΜΟ, ΡΕ ΗΑΗΟΞΘΡΙΟΟΜ ΠΕΘΡΟΝΡΟΙΡ, υπο 
ΡΙΙΑΝΟΙΟ. ΑΝ. Η. Ἠαῑῑ, (9 Γπιρ.) 

ΟΙΟΕΒΠΟ: ΡΕΟ ΟΔΗΟΙΝΑ, ΡΗΠΟ ΙΝΟΕ, ΜΑΝΙΙΙΑ, 
ΡΕΗΟ ΟΓΟΕΝΤΙΟ, ΡΠΟ ΒΔΒΡΙΒΙΟ. ΒΗ. ἄτοδε Ποᾶσο. 
(Οπα ἴπιρ.) 

ΟΕΒΒΟ: ΡΠπΠΟ ΜΙΙΟΝΗΕ, ΙΝ ΡΙΟΝΕΜ, ΡΟ 
ΦΟΑΤΌΠΝΟ, ΡΝπΟ ΕΟΝΤΕΙΟ, ΡΠΟ.:.ΠΝΑΡΙΒΙΟ ροβ- 
ΤτυΜΟ. ΡΠΟ ΜΑΠΗΟΕΙΙΤΙΟ, ΡΗΝΟ ΙΙαάΑΗΒΙΟ, ΡΕΟ 
ΕΕΟσΕ ΡΕΗΟΤΑΗΟ. ΑΝ. Η. αιὶς. 

ΟΙΟΕΒΟ: ΡΕΟ ΩὈΙΝΟΤΠΙΟ, ΡΒΟ ΒΟΘΟΙΟ ΑΜΕΒΙΝΟ, 
ΡπΟ ἨΠΟΡΟΙΟ ΟΟΜΟΕΡΟ, ΟΟΝΤΒΑ ΕΒΟΙΙΙΙΜ. 
1. Ἡ. Ετεεδε. (Οπα Ιπιρ.) 

0ΟΡΠΟ: ΤΟΡΟΟΙΑΝ ΡΙΘΡΟΤΑΤΙΟΝΡ. ο. Ἐ. ΚΙπρ, 
πα Ιπιρ.) 

ΟΙΟΕΒΜΟ: ΥΕΠΗΙΝΕ ΟΒΑΤΙΟΝΕ. Ἱ,. ΗΠ. 6. ἄτεεη- 
ν'οοᾷ. 9 Νο]ς. 

ΟΙ ΑΤΙΓΡΙΑΝ. Μ. ΡΙαίπαιετ. 9 οἱ. 
ΟΟΙΙὉΜΕΙΗΙΤΙΑ: ΡΕ ΠΕ ΠΟΞΡΤΙΟΑ. Ἡ, Β. ΑξΠ. 9 οι. 

χο. Ι. ΈΒοοις Ι.-ΤΥ. 

9 
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ουατΙὈΌΒ, Ο.. ΗΙΡΤΟΒΥ ΟΕ ΑΙΕΣΧΑΝΡΕΗ. 0. 0ο. 
Ἠο]ίε. 9 Ὑο]ς. ο]. ]. 

ΕΤΟΒΙ 5. Ἐ. 5. Εοτείε: απᾶ ΟΟΒΝΕΙΙΓ5 ΝΕΡΟ. 
1. Ο. Βο]ία. 

ΕΒΟΝΤΙΝΟΣ: ΘΤΗΑΤΑΦΚΕΜΘ ανν ΑΟΙΠΙΕΡΗΟΟΤΕ. 
Ο. Ε. Βεηπεῖϊί απᾶ Μ. Β. ΜοΕ]νναϊη. 

ΕΠΟΝΤΟ. ΟΟΒΒΕΞΘΡΟΝΡΕΝΟΕ. 6Ο. Π. Παϊηες. 9 }οἱς. 
αΕΙΙ1Ό5. ὔ. Ο. Βομε. Ἡ Ψοἱ (Νοἱ. ΤΙ. θά ἵπιρ.) 
ΗΟΒΑΟΕ: ΟΡΕΘ ανν ΕΡΟΡΕΙ. Ο. Ε. Βεηπεί. (194): 

Ιπιρ. γευἰθεᾶ.) 
ΠΟΒΑΟΕ: 5δΑΤΙΒΕΣ, ΕΡΙΞ2ΤΙΕΗΣ, ΑΒ ΡΟΕΤΙΟΑ. 

Η. Ἡ. Εαἰτο]οαρῃ. (θέ Ιπυρ. γευἰεᾶ.) 
ΟΕΒΟΜΕ.: ΕΙ ΕΟΤ ΤΕΤΤΕΒΣ. Ε. Α. Ἠ]τίσλι. 
ΟΟΝΕΝΑΙ, Αν ΡΕΗΡΙΟ. «. (. Βαπιδαγ. (6/ Ππιρ.) 
ΤΙΝΥ. ΕΒ. Ο. Βοδίεν, ΜΒ. (α. λΤοοτε, Ώταπ ΈΤ. Θαρε απὰ Α. ϱ. 

Φομ]εδίηρετ. 19 Ὑοἱ. ος. Ι.- ΥΠ. ΓΝ.-ΧΠ. (Νοι. 1. 
Ώγαά [πιρ., Νοἱ5. Η.. ΤΠ. απ ΙΧ. θπαᾶ Ιπιρ. γευϊδες.) 

ΤΕ ὉΟΑΝ. ο. Ὀ. Ὀιᾶ. (Θπά Ιπιρ.) 
ΤΟΟΝΕΤΙΟΣ. ἩΝ. ΗΠ. Ὦ. Ἡομςδε. (δί Ιπιρ. γευίθεᾶ.) 
ΜΑΕΒΤΙΑΙ,. ὮἩἨ. 6. Α. Κον. 9 οἱ. (Υοἱ. Ι. 4{ Ιπιρ., 

οἱ. ΤΙ. 8γα Ιπιρ. γευϊφεῖ.) 
ΜΙΝΟΗΒΗ. ΤΑΤΙΝ ΡΟΕΤΕ: (οπιὶ Ῥυύβιιπυβ Θυγπυβ ἰο 

Ἐύτιμυς Ναπατιανυβ, ἱπο]μάίπσ (παττιύβ, ΟΑΠΡΟΗΝΙΟΒ 
Φτου1τ8. ΝΕΜΕΘΙΑΝΟ8, Αντανυς. σημ ““Αείπα,'"Ρποεπίκς” 
απά οἴμετ Ῥοεπῖ5. οὐ. Ἠϊσπε Ὀιβ απὰ Αγποιά Μ. Ὀα8. 
(Θπά Ιπιρ.) 

ΟΝΙΟΡ: ΤΗΕ ΑΗΤ ΟΕ ΤΟΝΥΕ Ανν ΟΤΗΕΗ ΡΟΕΜΡ. 
}» Ἡ. ΜοσΙεγ. (Οπᾶ ἴπιρ.) 

Οον{Ο: ΓΑΘΤΙ. Θἱν ζΖαπιες (α. Ετασετ, 
ΟΝΙ)Ρ: ΗΕΒΒΟΙΡΕΘΑνΝΡ ΑΜΟΠΒΝΕΗΡ. (ταπί ΘΗΟΨΕΓΠΙΔΗ. 

(Ώτα ἴπορ.) 
ΟΝΙΡ. ΜΗΤΑΜΟΒΡΗΟΘΕΣ. ΕΒΕ. ο. Μϊ]ε. 9 ὙΥο]ς. 

(Νοι. 1. θέ ἵπιρ., οἱ. ΠΠ. θ11ι Γπιρ.) 
ΟονΙΟ): ΤΠΒΙΦΘΤΙΑ Ανν ΠΧ ΡΟΝΤΟ. Α. Ι,. Ἰπεείεγ. 
(πα ἴπιρ.) 

ΡΕΤΗΟΝΙΙΟΞ. Μ. Ηεβρε]ίπε: ΘΗΕΝΕΟΑ: ΑΡΟΟΟΙΟ- 
ΟΥΝΊΟΡΙ5. ἩΝ. Η. Ὦ. Ἠοιβδα. (Πέ Ιπιρ. γευϊθεᾶ.) 

ΡΙΙΑΙΙΤΌ“Θ,. Ῥαι] Ἀίκοι. ὅ ος. (Νοἱδ. [. απά ΤΠ. 44 
Ἱπαρ., Νο]. 111. Θγαά ἴπιρ.) 

ΡΙΙΝΥ: ΤΕΊΤΤΕΗΣ. Με]πιοϊις Ττγαηρ]αίίοι τενίσεὰ Ὦγ 
, Μ. 1, Πιίοβίηπσοι. 9 Ὑοἱδ. (οἱ. Ι. δί ἴπιρ., Υ ο]. 
ΤΠ. 4] πυρ.) 
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ΡΙΙΝΥ: ΝΑΤΟΒΑΙ, ΗΙΘΤΟΒΥ. ΕΠΗ. Βασκμαπι απᾶ 
Ἠ/. Η. Β. ἆοπε5. 10 Ὑοἱ». Ὑο]ς. Ι.Ν. (Νοἱ. 1. θά ἵπερ.) 

ΡΒΟΡΕΗΤΙΟΞ. ΕΗ. Ε. Βαΐέετ. (δέ ἵπερ.) 
ΟΩΟὈΙΝΤΙΙΑΝ. ΙΙ. ΕΜ. Βιαΐεγ. 4 οἱ. (πα Ιπιρ.) 
ΚΕΜΑΙΝ5 ΟΡ ΟΙ) ΤΙΑΤΙΝ. Ε. Η. ἸΜαγπιπρίοηυ. 4 
Χο. ο]. 1. (Ἑπηίας απἀ Οαεοϊας). Νο. ΤΠ. (1 νι», 
Ναενῖαςδ, Ῥασουνίας, Αοοΐαθ). οι. ΤΠ. (μαοἴτας, Γιαν 
οΕίπε ΧΙΙ Ταβ]εῬ). Ὑοι. ΠΝ. (Ατοπαῖο [ηδοτΙροπς). 

ΘΑΙΙ/795Τ. ο. ο. Βο]μςθ. (Οπαᾶ Ιπιρ. γευϊεεᾶ.) 
ΘΟΗΒΙΡΤΟΒΕΡ ΗΙΡΤΟΒΙΑΕ ΑΌάὈΞΤΑΒΕ. ὮῬ. Μασίε, 

ϐ Ὑοἱς. (ὗ ο]. 1. θπᾶ ἵπιρ. γευϊεεᾶ.) 
ΘΕΝΕΟΑ: ΑΡΟΟΟΙΟΟΥΝΤΟΡΙ»5. 6 ΡΕΤΗΟΝΙΟΣ. 
ΘΕΝΕΟΑ: ΕΡΙ2ΤΟΤΙΑΕ ΜΟΗΒΑΙ ΕΣ. Ἡ. Μ. 6απιπιετε, 

Ὦ Ὑοἱ. (Υοἱ. 1. Όγά Ιπιρ., Ὑο]ς. Π. απ ΠΠ. 9πᾶ Ίπιρ. 
γευἰθεᾷ.) 

ΘΕΝΕΟΑ: ΜΟΒΑΙ, ΕΘΘΑΥ». ο. Ἠ. Βαδοτε. ὃ οἱ. 
(οἱ. ΠΠ. 2πᾶ πυρ. γευϊεεᾶ.) 

ΘΕΝΕΟΑ: ΤΕΑΟΕΡΙΕ. Ε... Μεν. 39 Υοι» (Νοἱ.]. 
Όγα Ιπυρ., ν οἱ. Π. Θπᾶ ἵπιρ. τευϊθεᾶ.) 

ΒΙΡΟΝΙΟΕΞ: ΡΟΕΜΒΘΑΝΡΤΕΤΤΕΗ»Ρ. Ἠ. Β. Απάετεδοῃ, 
ο Νο; οι Ἡ. 

ΦΙ1ΗΓΘΙΤΑΙΙΟΌΣ. ὐ. Ὁ. Ὀιβ. 9 Υοἱ5. (Υοἱ. ΠΠ. θπᾶ περ.) 
ΞΤΑΊΤΙΌ:5. ο. ΗΠ. ΜοζΙεγ. 9 Υοἱς. 
ΡΙΙΕΤΟΝΙΌὉ. ο. Ο. Βο]ἱε. 9 Υοἱ (Νοἱ. 1. θέ ἵπιρ., 

γοι. ΠΠ. δές περ.) 
ΤΑΟΙΤΟΣ: ΡΙΑΙΟσΌ 5. ΘΒἱ πι. Ῥείετδοη: απά Α(ΠΒ]- 

ΟΟΙ,Α αν αΕΠΒΜΑΝΙΑ. Μαιτῖοε Ηιίίοηυ. (δἱ Γπερ.) 
ΤΑΟΙΤΟΣ: ΗΙΞΘΤΟΒΙΕΡΘ αν ΑΝΝΑΙ,. ϐΟ. Η. Μοοτε 
απ ο. Ζαε]ςδοηπ. 4 οἱ. (Υοἱς. 1. απ ΠΠ. Θπά περ.) 

ΤΕΠΕΝ6ΟΕ. ὁομη βατσεαιπί. 3 Ὑο]ἱ. (Υοἱ. 1. θέ πιρ., 
γ/ο]. Π1. δέ [πιρ.) 

ΤΕΕΤΟΌΙΙΙΑΝ:. ΑΡΟΓΟΟΙΑ ανν ΡΕ ΘΡΕΟΤΑΟΟΙΙςΣ. 
Ί, Ἡ. ἄἸονγε: ΜΙΝΌΓΟΙΟ5 ΕΕΙΙΣ. -. Π. Βεπάα|]. 

ΝΑΙΕΠΙΟΣ ΕΙ ΔΟΟὈΣ. ο. Η. ΝοΖΙεγ. (Οπά ἵππρ. γευἱεες.) 
ΥΝΑΒΒΟ: ΡΕ ΤΙνάαῦΑ ΤΑΤΙΝΑ. Ἠ. σα. Κεπι. 9 οἱ. 
ΝΕΙΙΕΡΙΟ95 ΡΑΤΕΠΟΟὔΙΓ ΟΘ Αν ΠΕΡ 6Β2ΤΑΕ ὨΙΝΙ 
ΑΠΌαῦΣτΙ. Ε. Ἠ). ΘΗΙΡΙΕΥ. 

ΥΙΠΟΙΠ,. ἩΗ. ΠΜ. Εαϊτο]οιρη. 3 Νο. (οἱ. 1. 1641 Ιπιρ., 
}οι. ΠΠ. 19ί1 ἴπιρ. γευἰκεᾶ.) 

νΙΤΗΟΝΙΟΡ: ΡΕ ΑΠΟΗΙΤΡΟΤΟΝΑ. Ε, ὅὤταηρετ. 9 Υοἱ». 
(Νο. 1. θπᾶ Ιπιρ.) 
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Ο6ΒΕΕΚ ΑὉΌΤΗΟΗΞ 

ΑΟΠΙΙ1 ΕΣ ΤΑΤΙΟΞ. 8. 6αβε]οο. 
ΑΕΒΝΕΑΣ5 ΤΑΟΤΙΟΟΣ. ΑΘΟΓΕΡΙΟΡΟΤΟΡ αΑνυ ΟΝΔ: 

ΞΒΑΝΡΕΗΜ. Ίο Π]ϊποῖς (ατοε]ς ΟάΡ. 
ΑΗΕΡΟΗΙΝΕΙ. ϐΟ. Ὀ. Αάαπις. 
ΑΕΡΟΗΥΙ, 095. Η. Ἠεϊτ Θπιγίμ. 9 Νοἱς. (Νο. [. δέ ἵπιρ., 

γοι. ΤΙ. 44 [πιρ.) 
ΑΡΟΙΙΟΡΟΗΒΙΟ 5. ΘδἱΓζαπιες(α. Εταπεν. 9 Νοἱς. (9η περ.) 
ΑΡΟΙΙΟΝΙΙΓΙ5 ΠΗΟΡΙΠΙΓΡ. Ἡ. Ο. Θεαίοπ. (41 [πορ.) 
ΤΗΕ ΑΡΟΡΤΟΙΙΟ ΕΑΤΗΕΗΣ. Κἰτορρ Γαἷε. 9 Υοἱς. 

(Χ οἱ. 1. 6 Γπιρ., οἱ. ΠΠ. δίι ἵπιρ.) 
ΑΡΡΙΑΝΞΒΕΟΜΑΝ ΗΙΞ2ΤΟΗΥ. ἨΠοτασο Πέτα. 4, οἱ. 

(Υο|. 1. Ξγά πορ., Νοἱς. Π.. ΤΠ. απ ΤΝ’. 9πᾶ περ.) 
ΑΠΑΤΟΣ. 4. ΟΔΙΙΙΜΑΟΗΟῦΡ. 
ΑΒΙΡΤΟΡΗΑΝΕΑΡ. ΕΒεηπ]απιίη Βϊοκίεν Ἠορει. Ὁ Υοἱς. 

(411 ἴπιρ.) Ὑοτςδο ἵταῃς. 
ΑΗΙ2ΤΟΤΙΕ:. ΑΗΠΤ ΟΕ ΚΗΕΒΤΟΗΒΙΟ. ὅ. Ἡ. Ετεεςα. 

Ὅπα [πιρ. 
ΑΠΙΞΘΤΟΤΙΕ: ΑΤΗΕΗΝΙΑΝ ΟΟΝ2ΤΙΤΟΤΙΟΝ, ΕΙΡΗ- 
ΜΙΑΝ ΕΤΗΙΟΣ, ΥΙΗΤΟΌΕΣΘ Ανυ ΨΙΟΗ5. Η. Πασκμαπῃ. 
Φῴπα [πρ.) 

ΑΗΒΙΕΟΤΟΊΤΤΡΒ:Ι αΡΒΝΕΒΑΤΙΟΝ ΟΕ ΑΝΙΜΑΙ,. Α. ΙΤ, 
Ῥεο]ς. 

ΑΗΒΙΞΤΟΤΙ ΗΕ: ΜΕΤΑΡΗΥΘΙΟΡ. Η. Τγεάρπηϊο]ς. 9 οἱ. 
Φα ἴπορ.) 

ΑΒΙΦΤΟΤΙ ΗΕ: ΜΙΝΟΗ ἨΝΟΗΒΚΡ. ὮἩἨΝ. ϐ. Πα. Ον 
ΟοτούΒββ, Ον ΎΤητκα Ἠξαιπηῦ, ΤΗΥΘΙΟΑΝΟΜΙΟΑ, Ον 
Ῥτανταδ, Ον Μαηνειτου ΤΠπινα» ΗΕΑΒΡ., ΙΝΓΕΟΗΑΝΙΟΑΙ, 
ῬπομΙΕΝΜΒ, Ον ΙΝΡΙΝΙΘΙΒΙΕ [ 1ΝΕ8., ΘΙΤΕΑΤΙΟΝ5 ΑΝΡ ΝΑΜΕΣ 
ΟΕ Ἰ/1Ν0Ε, Ον Μει]βδβῦ08, ΧΕΝΟΡΗΑΝΕΒ. ΑΝΏ (40ΠαΙΑ8. 

ΑΒΙΡΤΟΤΙΕ: ΝΙΟΟΜΑΟΗΕΑΝ ΕΤΗΙΟΣ. ΕΠ. Βαοις- 
Ἠαπι. (41) Ιπιρ. γευϊεεᾶ.) 

ΑΒΙΞΤΟΤΙΕ. ΟΒΟΟΝΟΜΙΟΑ Αν ΜΑΝΑ ΜΟΠΑ- 
Τ1Α. «. 6. Ατπδίτοπς. (ΝΙι Νειαρηγαίοδ, οἱ. ΠΠ.) 
(πα [πρ.) 

ΑΒΙΞΤΟΤΙΕ:. ΟΝ ΤΗΕ ΗΕΑΝΕΝΕ, Υ.Κ. Ο. αιϊμτίο, 
(Οπαά ἴπιρ.) 

ΑΗΙΞΤΟΤΙΕ: ΟΝ ΤΗΕ 5001, ΡΑΗΒΝΥΑ ΝΑΤΟΠΑΓΙΑ, 
ΟΝ ΒΗΒΕΑΤΗ. Ἠ/. 5. Ηεῖ. (Α2πᾶ ἴπιρ. γευϊθεᾶ.) 

ο 
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ΑΗΙΞΘΤΟΤΙΕ: ΟΒάΑΝΟΝ. Ἡ. Ῥ. Οοοκο απἆ Η. Ττε- 
ἀεπηῖο]ς. Ὦ Ὑοἱδ. οι. 1. 

ΑΗΙΞΦΤΟΤΙΕ: ΡΑΗΒΤ5 ΟΗΒ ΑΝΙΜΑΙ,. Α. ΙΤ, Ρεοῖς: 
ΜΟΤΙΟΝ ΑΝΡ ΡΒΟΟΒΕΘΡΙΟΝ ΟΗΕ ΑΝΙΜΑΙ,». 
Ε.. 9. Εοτδῖετ. (Οπαά Ιπιρ.) 

ΛΑΗΙ2ΤΟΤΙΕ: ΡΗΥΡΙΟΡ. ἈἨεν. Ρ. Ἠε]ςσίεεὰ απ Ε. Μ. 
Οοτηέ{οτᾶ. 9 Ὑοἱς. (Υοἱ. ΠΠ. Φπᾶ ἵπιρ.) 

ΑΒΙΞΦΤΟΤΙ ΗΕ: ΡΟΕΤΙΟΡ Ανν ΤΟΝΑΙΝΟΡ. ὮἩἨ. Παπ- 
ία Εγίέε: ΡΕΜΕΤΗΙΟ5 ΟΝ ΘΤΥΙΕ. Ἠ. ἘΒλγς 
Ἠορετῖς. (411 ἴπιρ. γευἰθεᾶ.) 

ΔΗΙΘΤΟΤΙ ΗΕ: ΡΟΙΙΤΙΟΡ. ΕΠΗ. Παοκμαπι. (Οπᾶ ἵπυρ.) 
ΑΒΙΞΤΟΤΙΕ: ΡΗΟΡΙ ΕΜ. ἩΝ. 9. ΠΗεϊ. 9 Νο]. 
ΑΒΙΦΤΟΤΙΕ: ΗΕΤΟΒΙΟΑ ΑΡ ΑΓΕΧΑΝΡΗΒΙΜ. 

Ἡ. Παο]κμαπα. (Υ18ι Ῥτοβ]επης, Υοἱ. Π.) 
ΑΒΗΙΑΝ: ΗΙ2ΤΟΗΥ ΟΕ ΑΙΓΕΧΑΝΡΕΗΒ αν) ΙΝΡΙΟΛΑ, 

Ἠεν. Ε. ΠΙΠε Ποῦδοῃπ. 9 Νο. 
ΑΤΗΕΝΑΕΞΘ: ΡΕΙΡΝΟΘΟΡΗΙ5ΤΓΑΕ. 6. Β. (παῑοις, 

7 Ὑοῖς. (Νοἱς. Χ. απά ΥΤ. θπα πυρ.) 
9Τ, ΒΑΘΗΠ,: ΤΕΤΤΕΗΕ. Ἠ. ὔ. Ώείεττατί. 4 Υοἱς. 
ΟΑΔΑΙΙΙΜΑΟΗΙ5 αΑνο ΤΥΟΟΡΗΒΟΝ. Δ. ΧΝ. Μαϊ; 

ΑΜΝΑΤΟΣ. -. Ἡ. Μαϊν. 
Ω ΕΜΗΕΗΝΤΟΕ ΑΙΕΣΑΝΡΗΙΑ. Πεν... Υ. Βαεγννοτί. 

(2πᾶ πυρ.) 
οθι1ϱΤΗῦΟΣ. ὁ ΟΡΡΙΑΝ. 
ΡΕΜΟΞΡΤΗΕΝΗΣ: ΡΕ ΟΟΒΟΝΑ Ανο ΡΕ ΕΒΑΙΘΑ 
ΓΙΕαΑΤΙΟΝΗ, Ο. ΔΑ. Ὑϊπσοε απᾶ ὁ. Ἡ. Ὑϊπου. (9Θπά 
{πιρ. τευζφεᾶ.) 

ΡΕΜΟΞΤΗΕΝΗΘ: ΜΗΙΡΙΑΣ, ΑΝΡΠΟΤΙΟΝ, ΔΗΙ5ΤΟ- 
ΟΒΑΤΗΣ, ΤΙΜΟΟΒΑΤΕΣ, ΑΠΒΙ2ΤΟΚΗΙΤΟΝ. ο. Η. 
γππος. 

ΡΕΜΟΞΤΗΕΝΕΣ: ΟΙΧΥΝΤΗΙΑΟΣ, ΡΗΙΤΙΡΡΙΟΘ Ανη 
ΜΙΝΟΗ ΟΒΑΤΙΟΝΟΘ: ΙΤ. ΧΥΠΙ. Αν ΧΧ. ὁὅ. Η. Ὑΐποε, 

ΡΕΜΟΦΤΗΕΝΗΣ: ΡΗΙΝΑΤΗΕ ΟΒΑΤΟΝΑ5 Αν ΤΙΝ 
ΝΕΗΑΕΒΠΑΜ. Α.Τ. Μιτταγ. ὃ Νο]. (Υοἱ. Τ. 9πᾶ ἵπιρ.) 

ΡΙΟ ΟΔΘΟΙΟΣ: ΠΟΜΑΝ ΗΙΞ2ΤΟΗΥ. Ε, ζατγ. 9 ος. 
(Φοἱς. 1. απἀ ΠΠ. θπᾶ ἵπιρ.) 

ΡΙΟ 6ΟΗΕΒΥΘΟΞΤΟΜ. ὅ Νο Ὑοις. Ι. απὰ ΠΠ. ο. . 
0ομοοΠ. οἱ. ΠΠ. ο. Ἠ. 0οποοπ απά Η. Ταπιαγ 0Υο50Υ. 
γ/ο]. ΤΝ. ΕΠΗ. Ἱναππαχ ΟΤΟΡΡΥ. 

ΡΙΟΡΟΗΕΗΟ5 δίουτ 05. ο. Ἡ. Οιά{αϊμει, 19 Ύνοις. 
γο]ς. 1.-1Ν. (Νοἱ. Ι. θά Ιπιρ.) 

ΡΙΟΟΕΝΗΡ ΤΙΑΕΒΗΕΤΙΟΣ. Ἡ. Ὀ. Ηϊσις. 9 Νο (Νο. 
ΤΙ. ὃγα Ιπιρ., οἱ. ΠΠ. θπά ἵπιρ.) . 
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ΤΗΕ, ΤΟΕΒΒ ΟΙ ΔΘΡΙΟΑΙ, ΤΙΡΒΕΑΛΒΥ 

ΡΙΟΝΥΡΘΙΟΙ5ΟΕ ΠΗΑΙΓΙΟΑΗΝΑΘΡΘΟΌΡ: ΒΟΜΑΝ ΑΝΤΙ- 
ΩΟΙΤΙΗ5. βΒρε]πιαπ)ς ἰγαηρ]α[ῖοῃπ τενῖδεᾶ ὃν Ε. 0ατΥ. 
Ἱ Νο. Ὑο]ς. Ι.-Ν. 

ΕΡΙΟΤΕΤΟΣΡ. ἩἨ. Α. ΟΙά{αϊπετ,. 9 Ὑοἱ. (οἱ. Ι. θπά 
πυρ.) : 

ΕΓΕΤΡΙΡΕς, Α. . αγ. 4 οἱ. (Νοἱς. 1. απᾶ ΤΠ. 
θέ Ιπιρ., Νοἱς. ΤΙ. απ ΤΝ. δέ ἴπιρ.) ουδ ἴταπς. 

εὐδεβίζς, ἘΟΕΟΤ ΒΘΡΙΑΞΤΙΟΑΙ, ΠΙΞΤΟΗΥ. ΚΙδορρ 
βακε απα α. .- ΟµιΙίοπ. 9 Ὑοι (Νο. ΠΠ. Θα 
πιρ.) 

6ΑΙ ΕΝ: ΟΝ ΤΗΕ, ΝΑΤΟΒΑΙ, ΕΑΟΟΙΤΙΕΡ. Α, ᾱ. 
Ῥτοσἷ.. (2η ἵπιρ.) 

ΤΗΕ αΒΕΒΕΚ ΑΝΤΗΟΙΤΟάΥ. ἩἨΝ. Ἡ. Ραϊοιπ. ὅ Υοἱ8. 
(Νο. 1. 44] Ιπορ., Ν οἱ. ΠΠ. γα Ιπυρ., Νοἱς. ΠΠ. απᾶ ΤΝ. 
θά Ιπιρ.) 

ΤΗΕ αβΕΕΚ ΕΒΟ0ΟΟΙΙόΟ ΡΟΕΤ5 (ΤΗΕΟΟΒΙΤΟΡ, 
ΡΙΟΝ, ΜΟΡΟΗΟΘ). ο. Μ. ἨΕἀάπιοπᾶ. (6 περ. 
γευίθες.) 

σβΕΕΚ ΕΙΡΟΥ ΑΝ) ΙΑΜΒΙΟΘ νττή της ΑΝΑΟΒΕ- 
ΟΝΤΕΑ. ο. Μ. Εάποπάς. 9 Ὑοἱ. (Νο. Ι. θα 
1πιρ.) 

οπαΕκ ΜΑΤΗΕΜΑΤΙΟΑΙ, ΝΨΟΗΚΣ. ἍΊνοι Τ]ποπιας. 
9 Νοἱς. 

ΗΕΒΟΡΕΣ. σόι ΤΗΕΟΓΗΒΛΔΑΘΤΟΡ:Ι ΟΠΑΠΑΟΤΕΗΣΡ, 
ΗΕΒΟΡΟΤΟ. Α. Ὦ. (οαΙε. 4 ο (Υοἱς. Ι.-ΠΠΙ. 

3γαά Γππρ., Ν οἱ. ΤΝ. θπά ἴπιρ.) 
ΗΕΘΙΟΡ ανο ΤΗΕ ΠΗΟΜΕΒΙΟ ΗΥΜΝΡΣ. Η. 6. Βνείψα 
μία. (θέ [πιρ. γευϊεεᾶ απιἀἆ επἰαγσεά.) 

ΗΙΡΡΟΟΒΑΤΗΘ Ανο της ΕΒΑάΜΕΝΤΣ5 ΟΕ ΗΕΠΒΑ- 
ΟΙ ΕΙΤΟ. ). Η. 85. ζοπεςαπά Ε,. Τ. ἨΙησίοῃ. 4, Υοἱς. 
(Οπαά ἴπιρ.) 

ΗΟΜΕΗ: ΠΙΑΙΟ. Α. Τ.Μιτταγ. 9 Νο. (δή ἵπιρ.) 
ΗΟΜΕΗ: ΟΡΥΒΡΡΗΥ. Α. Τ. Μιτταγ. 9 Ὑοἱ. (6/1 πρ.) 
15ΑΕΤΓ9. ἩἨ. 5. Βοτδίεν, (Όπαᾶ Ιπιρ.) 
ΙΞΟΟΒΑΤΕΘ. «εοτδε Νοτ]π απᾶ [αμιάε απ Ἠοοῖς. 

8 Υοἱς. 
ϱΤ,. ΙοΟΗΝ ΡΑΜΑΘΟΕΒΝΗ: ΒΑΗΒΙΤΑΑΜ ΑΝΡΕΟ ΤΙΟΑ- 
ΘΑΡΗ. Πεν. (. ΠΜ. Ἡοοάγατὰ απἀ Πατοιά Μαϊμηρ]γ. 
(Θπα ἴπιρ. τευϊκες.) 

Ι1Ο5ΕΡΗΟ5. Η. δι, 0. ΤΈΠασ]εεταγ απά Παρί ΝΤατοιις. 
ϱ οἱ. ος. Ι.- ΥΠ. (Νο. Υ. θπά περ.) 

ΦὈΤΙΑΝ. Ἠ/ῆπιεγ (ανε Ἠ/τίρηι. ὁ Ψοἱς. (Υ οἱ. 1. απά ΠΠ. 
θπᾶ Ιπιρ.) ἳ 
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ΤΗΕ, 10ΟΕΒ Ο1.ΑΒΘΡΙΟΑΙ, ΙΙΡΒΑΗΥ 

τοναῦΣ: ΡΑΡΗΝΙΡ Ανν ΟΗΤΟΕ. ΤΠογπ]εγ5 Τγαπθ- 
Ἰαϊϊοπ τονῖδεά Ὦγ ᾱ. Μ. Ἑἀάπιοπάςδ: Ανο ΡΑΗΤΗΕΝΙΌ5. 
Ὦ, (πᾳφειεε. (84 ἵπιρ.) 

1 ὉΟΙΑΝ. Α. Μ. Πατπιοπ. ϐ8 οἱ Ὑοῖς. Ι.-Ψ. (οἱ, 
1. απά ΤΠ. 9γά Ιπιρ.) 

ΙΥΟΟΡΗΒΟΝ. 6 ΟΑΔΑΙΙΙΜΔΑΟΗΟῦΣ. 
ΓΥΒΑ ἀαΒΑΕΟΑ. ο. Μ. Εάπιοπάς. ὮὉ Ὑοἱ (Υοἱ. [. 

Βγά Ίπιρ., Νο]. ΠΠ. θπᾶ ΓΡ. τευἰθεᾶ απἀ επἰαγσφεᾶ, Υ οἱ. ΤΠ. 
Ὅγα [πιρ. γευίδεά,) 

1 Υ9ΙΑ.5. ἩἨ. Ἡ. Μ. Ταπιο. (Ον [πιρ.) 
ΜΑΝΕΤΗΟ. ἩΧΝ. ϱᾱ. Ὑαάαει. ΡΤΟΙΓΕΜΥ: ΤΕΤΗΑ- 
ΡΙΡΙΟΣ. ὮἘ. Β. Πορρίης. 

ΜΑΠΒΟΟΣΑΌΠΕΙΙΟ. 6. Π. Παῖπες, (Αγά Ιπιρ. γουἰθρὦ.) 
ΜΕΝΑΝΡΕΗ. ἨἘ.(. ΑΙΙπδοπ. (Οπᾶ Γπιρ. γευίἰφεᾶ.) 
ΜΙΝΟΗΕΒ ΑΤΤΟ ΟΒΑΤΟΒΑ. 39 Μο] οι. Ἱ. ΑΝΤΙ- 
ΡΗΟΝ., ΑΝΡΟΟΙΡΗΕΣ. Κ.ὸ.. Μαϊάπιεπί. 

ΝΟΝΝΟΡ: ΡΙΟΝΥΘΙΑΟΑ. ὮὙἨ). Ἡ. Ὦ. Ἡοιδε. ὃϐ Νο. 
(οἱ. ΤΠ. θπιά ἴπιρ.) 

ΩΡΡΙΑΝ.,ΟΟΙΙ1ΠΟΤΗΟ»Σ.ΤΗΥΡΗΙΟΡΟΗΠΟ». Α. Ἡ. Μαἲν, 
ΡΑΡΥΒΙ. ΝΟΝ-ΙΤΗΒΑΒΥ ΘΕΤΕΒΟΤΙΟΝΟ. Α. 5, 

Ηιπί απάἀ Ο. ο. Εάραν. 39 Νο. ΤΙΤΕΠΑΠΥ ΕΙ ΕΟ- 
ΤΙΟΝΡΘ. Νο. Ι. (Ῥοείτγ). Ὦ. Τ,. Ῥαρε. (Θπαά πρ.) 

ΡΑΗΤΗΕΝΙΟΣ. 6 ΒΑΡΗΝΙΟ Αν ΟΗΙ/ΟΒ, 
ΡΑΙΞΑΝΙΑΕ: ΡΗΡΟΒΙΡΤΙΟΝ ΟΡ σΒΕΕΟΕ. ΥΝ. Η. 8, 

ἆοπθς. ὅ οἱ. απᾶ Οοπιραπίοηπ Ὑο]. αιταησεὰ ον Η. Ε, 
Ἠλ/γοπετ]εγ. (Υοἱς. [. απ ΤΠ. πα ἴπιρ.) 

ΡΗΙΙΟ. 11 Ὑοἱ. οἱ. Ι.Ν. Ἠ. Η. 0οἴδοη απἀ Πεν. (α. 
Ἡ. Ἠπίακεγ: Ὑοἱς. ΝΙ.-ΙΣ. Ε. Η. Οοἱδοπ. (Νο. ΙΧ. 
Οπιά ἴπιρ. γευἰθεᾶ.) 

ΡΗΙΙΤΟΘΤΗΑΤΟΣ: ΤΗΕ ΤΙΕΕ ΟΕ ΑΡΟΙΙΟΝΙΟΣ ΟΒ 
ΤΥΑΝΑ. Ε, Ο. 6οπγΏεατε. 9 Ψοἱδ. (Υοι. 1. Ξγά Γπαιρ., 
γο]. ΠΠ. Οπαά ἴπιρ.) 

ΡΗΙΙΟΘΤΕΒΑΤΟΣ: ΙΜΑΟΙΝΕΗΣ: ΟΑΙΠΗΘΤΗΒΑΤΟΣ: 
ΏΕΦΟΒΙΡΤΙΟΝΡΘ. Α. Βαϊραπ]ςς, 

ΡΗΙΠΟΘΤΕΑΤΟΣΦ ανο ΕΌΝΑΡΙΟΣ: ΤΙΝΕΗΣ ΟΝΕ ΤΗΕ 
ΦΟΡΗΙ2ΦΤΕ. ὙἨ/ήπιεγ Οαγε Ἠ/τὶρηί. 

ΡΙΝΡΑΠ. οἱ ὅ. Ε. Θαπάγς. (θέ Ιπιρ. γευϊεεᾶ.) 
ΡΙΑΤΟ: ΟΠΑΗΜΙΡΗΣ,ΑΙΟΙΡΙΑΡΗΣ,ΗΙΡΡΑΠΟΗΟῦΣ, 
ΤΗΕ ΤΟΝΕΗ, ΤΗΕΒΑΕΒΣ, ΜΙΝΟΡ Ανρ ΡΡΙΝΟΜΠΙΡ. 
Ν. Ἡ. Μ. Ταπιῦ. 

ΡΙΙΑΤΟ: ΟΒΑΤΥΙΤΌῦ, ΡΑΗΜΕΝΙΡΕ, 6σΜΝΕΒΑΤΕΗΗΕ 
ΗΙΡΡΙΑΣ, ΤΕΘΘΕΗ ΗΙΡΡΙΑΑΣ. ἩΗ. Ν. Βον]ε. (84 
Ιπιρ.) 
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ΤΗΕ ΤΟΕΒ ΟΙΓ:.ΑΒΘΙΟΑΙ, ΤΙΡΒΒΛΒΥ 

ΡΙΑΤΟ: ΕΓΤΤΗΥΡΗΒΟ, ΑΡΟΙΓΟΟΥ, 6ΒΙΤΟ, ΡΗΑΕ.- 
ΡΟ. ΡΗΑΕΡΗ ΟΡ. ἩΗ. Ν. Εον]ετ. (θέ ἵπιρ.) 

ΡΙΙΑΤΟ: ΤΑΟΗΕΣ, ΡΒΟΤΑ(«ΟΒΑΣ, ΜΕΝΟ, ΕΟΤΗΥ- 
ΡΕΜΟΣ. ἩἨΝ. Ἡ. Μ. Ταπιὸ. (9παᾶ ἴπιρ. τευἰεεῖ.) 

ΡΙΙΑΤΟ: ΤΙΑΥ5. Ἠεν. Β. (6. Βιγ. 9 Υοἱς. ο 1 ορ) 
ΡΙΑΤΟ: ΤΥΡΙ», ΘΥΜΡΟΡΙΟΜ, σΟΒΟΙΑΑΘ, ἩΝ,.Π. Μ. 

Τιαππρ. (Βτα Ιπιρ. γευἰβεᾶ.λ 
ΡΙΑΤΟ: ΠΕΡΟΡΙΙΟ. Ῥαι] ΦΠοτεγ. 9 οἱ (Νο. Ι 

Όγα ἵπιρ.. Νοἱ. ΠΠ. θπά Ιπιρ.) 
ΡΙΙΑΤΟ: ΘΤΑΤΕΞΜΑΝ, ΡΗΠΕΒΟΣ. ἩΗ. Ν. Εον]ετ: 

10ΟΝ. ἨΝ. Π. Μ. Τιαπιο. (Βγά [πιρ.) 
ΡΓΙΑΤΟ: ΤΗΕΑΕΤΕΤΙΙΘ ανυ ΘΟΡΗΙΦΊΤ. Η. Ν. Εοψ]οι, 

(Θγα ἵπιρ.) 

ΡΙΑΤΟ: ΤΙΜΑΕΟὉΣ.ΟΠΙΤΙΑΣ,ΟΙΙΤΟΡΗΟ,ΜΕΝΕΣΧΕ- 
ΝΟ», ΕΡΙΘΤΌΙΤΙ,ΑΕ. ἈΒεν. Π. (. Βιπγ. (Οπᾶ ἵπιρ.) 

ΡΙΟΤΑΒΟΗ: ΜΟΒΑΓΙΑ. Ι4 ο]. Νοὶς. Ι.Ν. Ε. 6ο. 
Ῥαρριξ: οι. Ν. ΑΝ. 6. Πεἰπιροιά : Ψοι. Χ. Η. Ν. 
Εοψ]εγ. 

ΡΙΓΟΤΑΡΒΟΗ: ΤΗΕ,  ΡΑΒΑΙΙ1ΙΕΙ, ΙΙΝΕ. Β. Ῥετείη, 
11 Ψοἱδ. (Υοἱς. Ι., ΠΠ. ΠΠ1.. ΝΤ. ΥΠ. απἀ ΧΙ. θπᾶ Ιπιρ.) 

ΡΟΙΥΡΙΟ»Σ. ὮἩἨ]. Ἡ. Ῥαϊοηπ. ϐ6 Υο]ς. 
ΡΕΟΟΟΡΙΠΓΙΞ: ΗΠΙΡΤΟΒΥ ΟΕ ΤΗΕ ΊΑΗΣ. Η. ΕΒ. 

Ώενψ]ης. Ἰ ὙοὶῬ. (Υοἱ. Ι. θπᾶ περ.) 
ΡΤΟΙΕΜΥ: ΤΕΤΒΑΡΙΡΙΟΣ.  ΜΑΝΕΤΗΟ. 
αοὐυΙΝΤΟΡ ΘΜΥΗΝΑΕΟΡ. Α. 9. αγ. Ύετδε ἴγαπβ. 
Φπα πρ.) 

ΘΕΣΧΤΟΣ ΕΜΕΡΙΗΙΟῦΡ. Ἀεν. Β. (. Βιγ. 4 ο 
γοἱς. Τ.-Π1. (οἱ. Ι. 2πᾶ ἵπορ.) 

ΞΟΡΗΟΟΙ ΕΒΕ. Ε. Ρίου. 9 οἱ. (Υο]. 1. Τέι [περ., Νοἱ. 
11. δέ ἵπιρ.) ΎὙετδε ἴταης. 

5ΤβΑΡΟ: Ο6ΒΟΟΒΑΡΗΥ. ἨΗοταοε Τ,.. ὅοηθ 8 Υοἱβ, 
(Νο]ς. Ι.. Υ. απά ΥΤΠΙ. θπαᾶ περ.) 

ΤΗΕΟΡΗΒΠΑΡΘΤΟΣ: 6ΗΠΔΗΔΟΤΕΗΣ. ο. Μ. Εἀάπιοπᾶς: 
ἨΗΕΠΟΡΕΙ, εἴο. Α. Ὦ. Κποχ. (Φπᾶ Ιπιρ.) 

ΤΗΕΟΡΗΒΑΟΤΟΣ: ἘΝΩὈΙΗΥ ΙΝΤΟ ΡΙΑΝΤΕ, δν 
Ατίηιτ Ηοτίι. 9 Υο]ς. 

ΤΗΟΟΧΥΡΙΡΕΙ5. Ο. Ε. πι. 4 Υοἱ. (Υοἱ. [. θγά Γπερ., 
Χο]ς. Π., ΤΠ. απὰ ΤΝ. θπαᾶ Ιπιρ. γευϊφεᾶ.) 

ΤΕΥΡΗΙΟΡΟΠΗΟ5. 6. ΟΡΡΙΑΝ. 
ΧΕΝΟΡΗΟΝ: ΟΥΒΟΡΑΕΡΙΑ. Ἰα]εεν Μος. 9 οἱ». 

(οἱ. 1. 2πᾶ ἴπιρ., Νοἱ. Π. Θγᾶ ἵπιερ.) 
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ΤΗΕ ΤΟΕΒ Ο1Τ,ΑΞΘΙΟΔΑΙ, ΙΙΒΒΔΗΒΥ 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ: ΗΕΙΙΕΝΙΟΑ, ΑΝΑΒΑΘΙ5, ΑΡΟΙΤΟΥ, 
ΑΝΡ ΘΥΜΡΟΘΙΙΓΜ. Ο. 1, Έτοψηδοη απἀ Ο. {. Τοᾶἆ. 
8 Ψοὶς. (Υοἱς. 1. απ ΤΠ. Φπά ἵπιρ., Νοἱ. ΠΠ. θγᾶ ἴπιρ.) 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ: ΜΗΕΜΟΒΑΡΙΤΙΑ αν ΟΕΒΟΟΝΟΜΙΟῦΣ. 
Β,. Ο. Ματολμαπί. (9πᾶ Γπιρ.) 

ΧΕΝΟΡΗΟΝ: ΘΟΒΙΡΤΑ ΜΙΝΟΒΑ. ΜΒ, 6. Ματολαπὶ, 
(πα Ιπιρ.) 

ΥΟΙΌΜΕΣΘ ΙΝ ΡΕΒΕΡΑΒΑΤΙΟΝ 

6ΒΕΕΚ ΑΟΤΗΟΒΞ 

ΑΙΟΙΡΗΒΟΝ. Α. Ἡ. ῬΒοεππεγ απᾶ ΓΕ. Η. Βοῦες. 
ΑΗΙΞΤΟΤΙΕ: ΡΕ ΜΟΝΟ, οι, ΤΝ. κ. ο. σαϊπτῖα, 
ΑΒΙΞΤΟΤΙ ΗΕ: ΗΙΞΤΟΒΥ οἱ ΑΝΙΜΑΙ9. Α. Τ,, Ῥεο]ς, 
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